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GİRİŞ
Siqnal informasiyanın maddi daşıyıcısıdır. Siqnalların emalı
onun daşıdığı faydalı informasiyanın və göstəricilərin əldə
edilməsi məqsədi ilə aparılır. Siqnalların rəqəmli emalı XVII –
XVIII yüzilliklərin riyaziyyatına əsaslanır və hal-hazırda elm və
texnikanın müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunur. Amerika
alimi həmyerlimiz Zadənin qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi və
neyron şəbəkələrinin inkişafı baxılan sahəyə yeni təkan vermişdir.
Siqnalların rəqəmli emalı bir çox sahələrdə siqnalların
ənənəvi analoq emalını əvəz etmişdir. Siqnalların rəqəmli
emalının vüsətli inkişafı rəqəm texnikasının və kompyüterlərin
inkişafı ilə əlaqədardır. Bu rəqəm qurğularının analoq qurğulara
nisbətən böyük üstünlükləri analoq modellərinin və emal
alqoritmlərinin diskret analoqlarının işlənib hazırlanması
stimullaşdırdı.
Lakin rəqəm qurğuları yalnız diskret siqnallar üzərində
əməliyyat apara bildiyindən emal olunan analoq siqnalları rəqəm
siqnallarına (0 və 1-lərdən ibarət olan rəqəm kodu) çevrilməlidir.
Bu əməliyyat müəyyən məsrəflər və xəta ilə əlaqədar olmasına
baxmayaraq qaçılmazdır.
Bundan başqa emal alqoritmini yerinə yetirən rəqəm
qurğusunun çıxış siqnalı da ikilik say sistemində olan rəqəm kodu
şəklində formalaşır. Təbii ki, bu informasiyanı da insanın dərk
etməsi üçün onluq say sisteminə çevirmək lazımdır. Giriş analoq
siqnalını rəqəm koduna çevirən qurğu ARÇ (analoq-rəqəm
çeviricisi), çıxış siqnalını isə onluq say sistemində ifadə olunan
siqnala çevirən qurğu isə RAÇ (rəqəm-analoq çeviricisi) adlanır.
Hal-hazırda siqnalların rəqəmli emalı radiotexnikada,
telekommunikasiyada, idarəetmə sistemlərində, audiotexnikada,
televiziya yayımlarında geniş istifadə olunur.Matlab paketində bu
kursa aid çoxsaylı nümayişetdirici materialın olması nəzəri
müddəaları dərindən mənimsəməyə, məşğələlərin və laboratoriya
işlərinin reallığa yaxınlaşmasına imkan yaradır.
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FƏSİL 1
SİQNALLARIN TƏHLİLİ. EMALIN TEXNİKİ
REALİZASİYA MƏSƏLƏLƏRİ
1.1.Əsas anlayışlar və müddəalar
1.Emal məsələləri.
Siqnalların rəqəmli emalı siqnalın daşıdığı faydalı
göstəriciləri əldə etmək məqsədi ilə yerinə yetirilir
Siqnalın emalının əsas məsələləri aşağıdakılardır:
1.Test və mürəkkəb siqnalların öyrənilməsi.
2.Siqnalların ədədi və ehtimal xarakteristikalarının təyini.
3.Siqnalların elementar təşkiledicilərə (harmonikalara)
ayrılması.
4.Siqnalların “oxşarlığının” müəyyən edilməsi. Korrelyasiya
analizi.
5. Spektral analiz – Furye analizi.
6.Süzgəcləmə. Faydalı siqnalı küylənmiş siqnaldan ayırma.
7. Siqnalların modulyasiyası
2. Emalın texniki realizasiyası.
Siqnalların rəqəmli emalının texniki mahiyyəti analoq giriş
siqnalını (gərginlik, cərəyan və s.) ikilik rəqəmlər ardıcıllığına
çevirərək rəqəm qurğusunda məlum alqorilmin köməyi ilə riyazi
və məntiqi əməliyyatların tətbiqindən ibarətdir.
Şəkil 1.1-də rəqəmli emalın ümumiləşdirilmiş funksional
sxemi göstərilmişdir.

Şəkil 1.1.
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Çevirici, ölçülən siqnalı A/R-in (analoq-rəqəm çevricisiARÇ) giriş siqnalına diapozonuna uyğunlaşdırır (məsələn, 05
mA).
A/R – analoq rəqəm çeviricisi analoq siqnalı rəqəm
qurğusuna verə bilmək üçün ikilik say sistemində olan rəqəm
koduna (sıfır və vahidlərdən ibarət olan impulslar ardıcıllığı,
məsələn, 11010100) çevirir. Siqnalın ikilik koda çevirilməsi onun
kvantlanmasından sonra yerinə yetirilir.
Rəqəm qurğusu – lazım olan emal alqoritmini ikilik say
sistemində yerinə yetirir.
R/A (rəqəm-analoq çevricisi-RAÇ) (qeydedici və ya
ekstropolyator ilə birlikdə) – rəqəm qurğusunun çıxışında alınan
rəqəm kodunu (ani impulsları) insanın başa düşdüyü onluq say
sistemində təqdim olunan göstəricilərə çevirir (ədədlər, qrafiklər
və s.) və ya icra orqanlarını hərəkətə gətirə bilmək üçün gücü
böyük olan enli impulslara çevirir (və ya ekstrapolyatorun
tipindən asılı olaraq tam hamarlayır (bax, §1.4).
1.2. Siqnalların enerjisi və gücü
Praktikada siqalın enetjisi və gücü kimi göstəricilərdən teztez istifadə olunur. Bu göstəriciləri aydınlaşdırmaq üçün enerji və
gücün “fiziki” anlayışlarından istifadə olunur.
Əgər R rezistoruna (müqavimət) U
gərginliyi
tətbiq
olunarsa, ayrılan güc:
U2
P
.
R
T vaxtında bu rezistorda ayrılan istilik enerjisi:
U2
E
T.
R
Indi fərz edək ki, həmin rezistora sabit gərginlik deyil x(t)
siqnalı tətbiq olunub. Bu halda ani güc:
10

x 2 (t)
.
R
T müddətində ayrılan enerjini hesablamaq üçün ani gücü
inteqrallamaq lazımdır:
T
T
1
E   p( t )dt   x 2 ( t )dt .
R0
0
p( t ) 

0 T müddətində orta güc:
T

Por 

E
1

x 2 ( t )dt .
T RT 0

Şərti olaraq R=1 qəbul etsək:
T

T

1
E   x ( t )dt , p( t )  x ( t ) , Por   x 2 ( t )dt .
T0
0
2

2

Gücün vahidi V2, enerjisi isə-V2s
Əgər siqnalın enerjisi sonsuzdursa, onun
oxunda orta gücünü təyin etmək olar:

bütün ədəd

1 T /2 2

Por  lim 
x (t )dt .

T   T T / 2


Orta gücün kvadrat kökü siqnalın orta kvadratik qiymətini
verir:

 x  Por .
Dövrü T olan dövrü siqnal üçün yuxarıdakı düsturda hədd
keçidini yerinə yetirmək (yəni limitə keçmək) vacib deyil-dövrə
görə ortalaşdırma aparmaq kifayyətdir.
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1.3. Siqnalların təsnifatı
Siqnalları daha ümumi göstəricilərə əsasən aşağıdakı
qruplara ayırmaq olar:
I.Kvadratda inteqrallanan və ya məhdud enerjili
siqnallardır. Belə siqnallar üçün aşağıdakı münasibət ödənilir:


x

2

( t )dt  



II.Siqnalların
təsnifatının
əlamətlərindən
biri
də
dövrülükdür. Dövrü siqnal (funksiya) üçün aşağıdakı münasibət
ödənilir:
x(t  nT )  x(t ), n  0,1,2,...
T – siqnalın minimal dövrüdür. Bu yazılış o deməkdir ki,dövrü
siqnalın qiyməti hər T zamanından bir təkrar olunur.
Siqnal informasiyanın daşıyıcısıdır. Daşıyıcıdan asılı olaraq
siqnallar aşağıdakı şəkildə ola bilər:
1.Pnevmotik;
2.Hidravlik;
3. Elektrik;
4.Elektromaqnit;
5.Optik və s.

1.3.1. Determinik və təsadüfi siqnallar
Siqnalları məlumat baxımından iki böyük qrupa ayırmaq olar:
1.Determinik siqnallar.
2.Təsadüfi siqnallar.
Determent x(t) (və ya x(kT)) siqnalının qiyməti zamanın bütün
gələcək anlarında məlum olur. Məsələn, x=sin(2t+0,4). t  [0, ).
Təsadüfi siqnalın gələcək qiymətləri məlum olmayıb yalnız
verilmiş intervala düşəbilmə ehtimalı məlum olur P(x<a). Zamana
görə təsadüfi olan siqnal stoxastik siqnal adlanır. Ədədi qiyməti
12

məlum olmadığından hesablamalarda təsadüfi siqnalın ədədi və
ehtimal xarakteristikalarından istifadə olunur.
Şəkil 1.2-da determinik (a) və təsadüfi (b) siqnal
göstərilmişdir.

a)

b)
Şəkil 1.2.
1.3.1.1. Determinik siqnallar

1. Sonlu müddətli siqnal – finit siqnalı. Belə siqnallar
sıfırdan yalnız sonlu zaman intervalında fərqlənir (şəkil 1.3).

Şəkil 1.3
Aydındır ki, belə siqnalların enerjisi məhduddur, əgər ikinci
növ kəsilənlik mövcud deyilsə.
2. Vahid impuls tipli siqnal tutur- Dirakın  - funksiyası.
Matlab funksiyası – dirac(t-t0). Bu siqnal ideallaşdırılmış siqnal
olub riyazi yazılışı:
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Göründüyü kimi, bu siqnalın amplitudu , eni 0, sahəsi isə
S=1-ə bərabərdir.
δ(t) siqnalını fiziki olaraq eni a=, hündürlüyü h=1/ olan
düzbucaqlı impulsun 0 halında olan həddi kimi təsəvvür
etmək olar (şəkil 1.4).

Şəkil 1.4
 - funksiyasını fiziki realizə etmək mümkün deyil. O yalnız
nəzəri tədqiqatlarda, xüsusilə impuls texnikasında geniş istifadə
olunur.
Delta funksiyasının ən əhəmiyyətli xassələrindən biri –
süzgəcləmə xassəsidir:


 f (t )(t  t 0 )dt  f (t 0 ) .



Sıfır t0=0 anında təsir edən (t) üçün cavab: f(0).
İnteqrallama intervalını (-, +) götürmək vacib deyil.
Əsas odur ki, t0 bu intervala düşsün. Məsələn, t0=1 san olarsa
inteqrallama intervalını [1.1, 1.2] qəbul etmək olar.
Şəkil 1.5-da t=0 və t=1 anlarında təsir edən və intensivliyi 1
və 2-yə bərabər olan iki (t) funksiyası göstərilmişdir:
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Şəkil 1.5
Diskret siqnalın yazılış formalarından biri də impuls
funksiyasıdır:

x (t )  x(0) (t  0)  x(1 T ) (t  1)  ...  x(kT ) (t  k )  ...
Burada x(kT) – kvantlanan x(t) analoq siqnalının k
anlarındakı diskret qiymət amplitudlarıdır.
Qeyd edək ki,  funksiyasının ölçü vahidi 1/san.
3. Vahid təkan siqnalı (Xevisayd funksiyası, O.Heaviside
ing. mexaniki, 1850 – 1925). Matlab funksiyası – heaviside (t-t0).
Vahid təkan siqnalı – pilləvari siqnal da adlanır.
Riyazi yazılışı:

Şəkil 1.6-da t0=0 anında təsir göstərən vahid təkan
siqnalının qrafiki göstərilmişdir.

Şəkil 1.6
15

Vahid təkan ilə vahid impuls arasında əlaqə:


(t)=d1(t)/dt və ya 1( t ) 

 (t )dt.



Vahid təkan siqnalından a uzunluqlu və h amplitudlu
düzbucaqlı impuls formalaşdırmaq olar:
X(t)=h[1(t)-1(t-a)].
Şəkil 1.7-də bu yolla alınmış impulsun həndəsi təsviri
göstərilmişdir.

Şəkil 1.7
Vahid impulsu Simulink paketində realizə etmdikdə a=0.01,
h=100 qəbul etmək olar.Sahə S=ah=0.01∙100=1 şərti ödənilir.
Şəkil 1.17a Simulink sxemi və alınmış təqribi vahid X≈δ
impulsu göstərilmişdir.
h
1(t)
1000
Step

Gain
1(t-0.01 )

Step 1

Scope
X
To Workspace

Şəkil 1.7a
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4. Harmonik siqnal. Riyazi yazılışı:
x(t)=Asin(t+).
Harmonik siqnal üç parametr ilə xarakterizə olunur:
- amplitud, A;
- tezlik, , rad/s –bucaq tezliyi. 1rad≈57.33○.
- faza, , rad.
Beynəlxalq ölçü sistemindət (Sİ-systems İnternational) ezliyi
ölçmək üçün daha böyük ölçü vahidinə malik olan Hersdən (Hz)
istifadə olunur. Bir Hz(hers),1/ s , -saniyədə bir tam dövür
deməkdir. Hers bucaq tezliyindən 2 dəfə böyükdür: Hz  2.
Şəkil 1.8-də x(t )  A cos(t  ) siqnalının forması
2
göstərilmişdir. Siqnalın dövrü T 
, san.


Şəkil 1.8
Siqnallar nəzəriyyəsində aşağıdakı test siqnallarından da geniş
istifadə olunur.
5.Tək impuls.
a) düzbucaqlı impuls. Matlab funksiyası
x=rectpuls(t-t0,w), t0 – ortasına uyğun gələn zaman anları, w –
eni.
b) üçbucaqlı impuls. Matlab funksiyası
x=tripuls(t-t0,w,s), s(-1<s<1)- meyl, s göstərilməyirsə, impuls
simmetrik formada olur.
c) hamar impuls (Qaus impulsu). Matlab funksiyası
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x=gauspuls(t-t0,fc, bw), fc – tezlik , Hs, bw – tezlik zolağının
eni.
Şəkil 1.9, a, b, c-də düzbucaqlı a), üçbucaqb) və Qaus impulsu
c) göstərilmişdir.

a)

b)

c)
Şəkil 1.9

6.İmpulslar ardıcıllığı və rəqslər.
a) düzbucaqlı impulslar (şəkil 1.10). Matlab funksiyası
x=square(t, duty), dudy – dövrün %-nə bərabər olan eni.

Şəkil 1.10
b) mişarvari impulslar (şəkil 1.11). Matlab funksiyası
x=sawtooth(t, width). width-siqnalın artma vaxtı.

Şəkil 1.11
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c) tezliyi dəyişən cosinusoida. Matlab funksiyası
x=chirp(t,F0,t1, F1) . FO-t=0 nöqtəsində tezlik, t1-hər hansı anı,
F1-t1 anında tezlik Hs. Əgər üç axırıncı göstərilməyibsə F0=0,
t1=1 və F1=100 qəbul olunur.
Rəqslərin tezliyi zamana görə xətti artır (şəkil 1.12).

Şəkil 1.12
ç) Dirixli funksiyası. Matlab funksiyası x  diric (t , n) .
Riyazi yazılışı:
 1k ( n 1)

x   sin( nt 2)
 n sin( t 2) ,


t  2k

k  0,1,2...

t  2k.

Bu funksiya dövrü funksiya olub, n=tək olduqda dövrü 2 ,
cüt olduqda isə 4 , maksimal qiyməti 1 (bax, çalışmalar).
Şəkil 1.13 n=4 və n=5 qiymətlərində Dirixli funksiyasının
qrafiki göstərilmişdir.
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Şəkil 1.13
1.3.1.2. Təsadüfi siqnallar
Informasiya-ölçmə, idarəetmə və b. sistemlərə müxtəlif
nöqtələrdə təsadüfi siqnallar təsir edir. Belə siqnalların mənbəyi
daxili və xatici ola bilər. Təsadüfi siqnalların gələcək qiymətləri
məlum olmur. Belə siqnallar təsadüfi olmayan ədədi və ehtimal
xarakteristikaları, korrelyasiya funksiyası, spektral sıxlıq və s. ilə
xarakterizə olunur.
Modelləşdirmə zamanı müxtəlif xarakteristikalı təsadüfi
siqnalları generasiya etmək lazım gəlir. Bunlardan əsas yeri ag
küy adlanan təsadüfi siqnallar tutur. Normal paylanmış (Qaus
paylanması) ağ küyün korrelyasiya funksiyası  -funksiya,
spectral sıxlığı isə sabit olduğundan hesablamalar əhəmiyyətli
dərəcədə asanlaşır. Korrelyasiya funksiyasının ( t ) olması bu
siqnalın qonşu qiymətləri bir-birindən asılı olmayıb müstəqil
olmasını göstərir. Lazımi korrelyasiya funksiyasına malik olan
təsadüfi siqnal almaq üçün ağ küyü müvafiq dinamik qurğudan
(korrelyator) buraxırlar.
Şəkil 1.14-də müxtəlif “tezlikli” ağ küy siqnalları
göstərilmişdir.
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Şəkil 1.14
Ehtimal və ədədi xarakteristikaları eyni olan təsadüfi
siqnalın korrelyasiya funksiyaları müxtəlif ola bilər. Təsadüfi
siqnalın görünüşündən (bax şəkil 1.18) onun xarakteristikaları
haqqında mülahizə yürütçək çox çətindir.
Təsadüfi siqnalları ehtimalların paylanma qanununa görə
aşağıdakı qruplara ayırmaq olar:
1. Bərabər paylanma qanunu.
2. Normal paylanma (Qaus paylanması).
3. Eksponensial paylanma
4. Reley paylanması
5. Loqorifmik paylanma
6. Binominal paylanma
7. Student paylanması və s.
Təsadüfi siqnalın əsas göstəricisi paylanma funksiyası:
f (x)  P(X  x).
Burada x təsadüfi X kəmiyyətinin konkret qiyməti; Pehtimal işarəsidir. Məsələn x=20qiymətində f(20)=0.82 olarsa bu
o deməkdir ki, təsadüfi kəmiyyətin 20-dən kiçik olma ehtmalı
0.82-yə bərabərdir: P(x20)=0.82.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi tədqiqatlarda ideal təsadüfi
siqnal olan “ağ küydən” geniş istifadə olunur. Bu siqnalın normal
paylanması (Qaus paylanması) korrelyasiya funksiyası vahid\ impulsu olduğundan qonşu qiymətləri sərbəst olub bir-birindən
asılı deyil, ehtimalların paylanma qanunu isə Qaus (normal)
21

paylanmasına tabedir. Analoq ağ küyün dispersiyası  bərabərdir.
Belə siqnalın əsasında müxtəlif paylanma qanununa və
korrelyasiya funksiyasına malik olan təsadüfi siqnal generasiya
etmək mümkündür.
Matlabda ağ küyü generasiya etmək üçün əsasən iki
funksiyadan istifadə olunur:
1. x  randn(1, lenght (t )).Bu halda yalnış diskretləşdirmə
addımı T və zamanın uzunluğu (length(t)) daxil edilir.
2. x  randn (n, m). Bu halda riyazi gözləməsi m=0,
dispersiyası isə D=1 σ=1 olan n,m ölçülü təsadüfi qiymətlər
matrisi generasiya olunur. Qiymətlər matrisin elementlərindən
ibarətdir.
Şəkil 1.15-a,b-də Matlab probramları və ağ küyün özü
göstərilmişdir.

a)

b)
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Şəkil 1.15
Şəkil 1.15,c-də [3,4] ölçülü təsadüfi ədədlər matrisinin
elementləri göstərilmişdir.
Ümumiyyətlə a,b intervalında dəyişən təsadüfi proses
almaq üçün

x  a  (b  a)* randn (m, n)
ifadəsindən istifadə olunur.
Parametrləri (ədədi xarakteristikaları) m=m0 (riyazi
gəzləmə), D=2=D0 (dispersiya) olan ağ küy almaq üçün

x  m0  sqrt ( D0 )  randn(m, n)

düsturundan istifadə olunur. (d).
Şəkil 1.16-də m0=10, D0=5qiymətlərinə malik olan normal
paylanmış təsadüfi siqnal göstərilmişdir.

Şəkil 1.16
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Faydalı siqnal ilə birlikdə küyün generasiya edilməsi.
Fərz edək ki, faydalı siqnal 1  2 rad s və 1  4 rad s tezlikli
iki harmonikadan ibarətdir. Bu siqnalın additiv (cəm şəklində) ağ
küy ilə çirklənmişdir. Bu qarışığı yəni küylənmiş siqnalı
modelləşdirək.
Müvafiq Matlab proqramı və çirkli siqnalı şəkil 1.17-də
göstərilmişdir. Proqramda size(t) – t massivinin ölçüsü deməkdir.

Şəkil 1.17
Şəkil 1.18-də Simulimk pakerində mövcud olan siqnal
geneartorları göstərilmişdir.
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Şəkil 1.18
Siqnal Generator 5- blokunun tərkibində sin, düzbucaqlı,
üçbucaqlı və təsadüfi siqnallar generatoru mövcuddur.
1.3.2.Analoq və diskret siqnallar.
Kvantlamanın növləri
Siqnalları konkret olaraq iki böyük qrupa ayrmaq olar:
1. Analoq siqnallar.
2. Diskret siqnallar.
Analoq x(t) siqnalının qiyməti zamanın istənilən t anında
məlum olur.
Diskret siqnalın qiyməti zamanın tk=kT, k=0,1,2,... və (və
ya) səviyyənin qn  nq , n=0,1,2,... diskret anlarında məlum
olur. Burada T və q  zamana və səviyyəyə gərə kvantlama
(bölgü) addımıdır.
Diskret siqnallar əsasən üç qrupa ayrılır:
a) yalnız zamana förə kvantlanmış siqnal impuls siqnalı
adlanır və x(tk) və ya tk=kT olduğundan x(kT) kimi işarə olunur.
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b) yalnız səviyyəyə görö kvantlanmış siqnal rele (sabit)
siqnalı adlanır və x(qn) və ya qn  nq olduğundan x(nq)
kimi işarə olunur.
c) həm zamana, həm də səviyyəyə görö kvantlanmış siqnal
rəqəm siqnalı adlanır. Səviyyəyə görə kvantlama diskret siqnalın
dəqiqliyini (xüsusi ilə tezdəyişən analoq siqnalları üçün)
əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Simvolik olaraq rəqəm siqnalını
x(tk,qn) kimi yazmaq olar.
Şəkil 1.119-da analoq a), çəpər b) , impuls c), çoxsəviyyəli
rele ç), rəqəm d) siqnalları və müvafiq kvantlama növləri
göstərilmişdir.

Şəkil 1.19
Çəpər şəkilli impls siqnalları kvantlayıcı element vasitəsi ilə
analoq siqnalının T (kvantlama addımı) müddətdən bir qapanması
hesabına alınır. Eni h olan impulslar isə çəpər şəkilli impulsları
ekstrapolyasiya edib yadda saxlamaqla alınır.
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Şəkil 1.20, a və b-də əvvəldə göstərilmiş b) və c) tipli
impulsların generasiyasının sadələşdirilmiş sxemi gəstərilmişdir.
ideal kvantlayıcının və AİM modullaşdırıcısinin sxemi
göstərilmişdir.

a)

b)
Şəkil 1.20
Шякилдя, 1  садя импулс елементи (идеал кванлайыъы вя йа
ачар); 2  гейдедиъи (екстраполйатор вя йа щамарлайыъы)AİMamplitud-impuls modullaşdırıcısıdır
Садя импулс елементинин чыхыш сигналы эиришин x(kТ) дискрет гиймятляри иля модуллашдырылан вя t  kT , k  0,1,2, заман анында тясир
эюстярян (t  kT) və intensivliyi (gücü) vahid olan идеал импулслар
ардыъыллыьы шяклиндя эюстяриля биляр :
x* ( t )  x(0)( t )  x(T)( t  T)    x(kT)( t  kT)   


  x(kT)( t  kT)
k 0

Бурада (*) замана эюря квантлама ямялиййатыны эюстярир.
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1.4. Analoq- rəqəm və rəqəm –analoq çevriciləri
Analoq- rəqəm çevricisi (ARÇ) fiziki olaraq analoq şəklində
olan x(t) siqnalını diskret x(tk,qn) rəqəm siqnalına və sonra onu
rəqəm koduna (0 və 1-lərdən ibarət olan impulslar ardıcıllığı)
çevirmək üçün istifadə edilir. Bu tip siqnallar rəqəm kodu adlanır
və istənilən rəqəm qurğusunun giriş siqnalıdır.
Şəkil 1.20- a-da ARÇ-də aparılan əməliyyatlar ardəcıllığı
göstərilmişdir.

Şəkil 1.20-a
Rəqəm - analoq çevricisi (RAÇ) siqnalın emalını yerinə
yetirən rəqəm qurğusunun çıxışında alınan diskret siqnalı
hamarlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hamarlanmış siqnal icra
orqanlarını və digər cüc qurğularını hərəkətə gətirə bilmək üçun
lazımdır. Hamarlama əməliyyatı 0 və ya 1-tərtibli
ekstrapolyatorlar və ya digər qeydedicilərin köməyi ilə həyata
keçirilir.
1. Сыфыр тяртибли гейдедиъинин ютцрмя функсийасы. Гейдедиъи
елемент фасилясиз гурьу олдуьундан онун ютцрмя функсийасыны
хцсуси щазырлыг олмадан тяйин едя билярик. Ютцрмя функсийасыны бир
нечя цсул иля тяйин етмяк мцмкцндцр.
Биринъи цсул. Сыфыр тяртибли гейдедиъи эириш импулсларыны йадда
сахламаг функсийасыны йериня йетирдийиндян онун ващид ( t )
импулсуна реаксийасы, йяни чяки функсийасы, ени h , щцндцрлцйц ися
ващидя бярабяр олан дцзбуъаглы импулсдан ибарятдир. Беля импулсу бир-бириндян τ=h гядяр фярглянян 1( t ) вя 1(t-h) ващид тякан
функсийаларынын фярги шяклиндя эюстярмяк олар (бах, шякил 1.21,а):
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q (t )  1(t )  1(t  h).

(1.2)

Шякил 1.21

Ифадя (1.2)-дян Лаплас чевирмяси алсаг тапарыг:
.

(1.3)

Bəndin чяки функсийасынын тясвири онун ютцрмя функсийасына
бярабяр олдуьундан алынмыш (1.3) ифадяси сыфыр тяртибли гейдедиъинин ютцрмя функсийасыдыр.
Шякил 1.21,б-дя h=T qиймятиндя сыфыр тяртибли гейдедиъинин
чыхыш сигналы эюстярилмишдир. h=0 гиймятиндя вя гейдедиъи сигналы
бурахмайыр.
İmpulsun h/T intensivliyini nəzərə alsaq eni h dövrü isə T
olan impulslar ardıcıllığını aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

Шякил 1.21-a, a və b-də 0- тяртибли гейдедиъинин T=1 s. və T=0.2 s.
qiymətlərində чыхыш сигналları эюстярилмишдир. Бу сигналын щяр бир k
тактына, йяни kT  t  (k  1)T интервалына уйьун эялян щиссяси sabit
x(kT)=const pillələrindən (pilləvari funksiya) ibarətdir.
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Şəkil 1.21-a
2. Бир тяртибли гейдедиъи. Дискрет сигналларын бярпа дягиглийини
артырмаг мягсяди иля бязи щалларда импулслары дцзбуъаглы иля дейил,
трапесийа иля апроксимасийа едирляр. Бу щалда импулслар арасында намялум
функсийа буъаьы яввялки тактдакы биринъи фяргя мцтянасиб олан дцз хятля
апроксимасийа олунур.
1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

0

a) T=1 san

2

4

6

8

10

b) T=0.2 san
Şəkil 1.22

Şəkildən göründüyü kimi T kvantlama addımını kiçiltməklə
aproksimasiya dəqiqliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq olar.
Шякил 1.22, a və b-də бир тяртибли гейдедиъинин T=1 s. və T=0.2 s.
qiymətlərində чыхыш сигналları эюстярилмишдир. Бу сигналын щяр бир k
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тактына, йяни kT  t  (k  1)T интервалына уйьун эялян щиссяси
y=a+k(x-b) formalı дцз хяттин тянлийи иля йазылыр:

1
x*q ( t )  x[(k  1)T]  {x(kT)  x[(k  1)T]}(t  kT) .
T
k  1,2,3,
Эюрцндцйц кими, бу хятлярин буъаг ямсалы

tg  {x(kT)  x[(k 1)T]}/ T
яввялки k  1 тактындакы мялумата ясасян щесабланыр.
Фярз едяк ки, квантлама аддымы Т  1 s , k  2 ,
x(k 1)  x(1)  1.0 , x(k)  x(2)  1.4 . Онда tg  0.4 вя
xq*2 (t )  1  0.4(t  2) , 2  t  3 s .
Гейдедиъинин ютцрмя функсийасы
Wq (s) 

1  2eTs  e2Ts
.
Ts2

Ютцрмя функсийасындан эюрцндцйц
кими бир тяртибли гейдедиъи дя фасилясиз
гурьудур. Ютцрмя функсийасындан тярс
Лаплас чевирмяси алсаг υq ( t ) чяки функŞəkil 1.23
сийасыны тапарыг. Уйьун чяки характеристикасы шякил 1.23-дя эюстярилмиш цчбуъаглы импулсдур.
Садя импулс елементи вя гейдедиъи тяйинатларындан асылы
олараг айрылыгда да тятбиг олуна билярляр. Мясялян, тянзимляйиъи
рягям тянзимляйиъиси, обйект ися фасилясиздирся, тянзимляйиъинин
эиришиня садя импулс елементи, чыхышына ися дискрет сигналы щамарлайыб обйектя вермяк цчцн гейдедиъи елемент гошулур.
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1.4.1. Simulink paketində kvantlamanın
xüsusiyyətləri
Zamana gərə kvantlanmış diskret siqnalların bərpa
olunması (hamarlanması). Şəkil 1.1-də göstərilən sxemdə
rəqəm/analoq (R/A) cevricisi (RAC) impuls şəklində olan diskret
(sadəlik üçün zamana görə kvantlanmış siqnala baxılır) siqnalı
hamarlayıb analoq siqnala cevirmək üçün istifadə olunur. R/A
ekstropolyasiya qurğusu və ya qeydedici də adlanırı. Əsasən sıfır
və bir tərtibli ekstrapolyasiya qurğularından istifadə olunur.
Birinci halda impulslar pilləvari funksiya (pilləkən), ikinci halda
isə düz xəttlərlə aproksimasiya (yaxınlaşma) edilir.
Şəkil 1.24-də sinusoidal diskret siqnalın Simulink paketində
olan sıfır (Zero-Order Hold) və bir (First-Order Hold) tərtibli
qeydedicilər vasitəsi ilə bərpa sxemi və kvantlama T addımının
müxtəlif qiymətlərində bərpa olunmuş (yəni, hamarlanmış)
siqnallar gəstərilmişdir.

Şəkil 1.24
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Şəkil 1.25-də T=0.2 s. qiymətində siqnalın bərpası zamanı
meydana çıxan xətalar göstərilmişdir. Göründüyü kimi, bir tərtibli
qeydedicinin sıfır tərtibli qeydediciyə nəzərən xətası daha
kiçikdir.

Şəkil 1.25. Siqnalın bərpa xətası
Tezdəyişən analoq siqnallarının diskret siqnala çevrilməsi.
Şəkil 1.26-də sıçrayışlara malik olan ilkin analoq x(t) siqnalınln
(a), zamana (Zero-Order Hold) (b) və səviyyəyə görə (Quantizer)
(c) kvantlama zamanı diskret siqnala çevirilməsi göstərilmişdir.
Zamana görə kvatlama addımı T=0.3 s., səviyyəyə gərə isə
q  0.2s. seçilmişdir. Bu əməliyyatı şəkil 1.1-də gəstərilmiş
sxemdə analoq rəqəm (ARÇ) şevricisi yerinə yetirir.
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Şəkil 1.26
Şəkildən göründüyü kimi, birinci halda x(t) siqnalının yalnız
kvantlama t={0, 6, 12} nöqtələrinə düşən sıçrayışları (impulsları)
aşkar edilə bilmişdir (b). Bu çatışmamazlıq səviyyəyə gərə
kvantlama aparıldıqdan sonra aradan qaldırılmışdır. Göründüyü
kimi, bütün sıçratışlar aşkar edilib çevrilmişdir (c).
Rəqəm sistemlərinin nəzəri hesablamalarında sadəlik üçün
amplitud impuls modulyasiyalı, yəni yalnız zamana görə
kvantlanmış diskret x(kT) siqnalının onluq say sistemində olan
qiymətlərindən istifadə olunur. Kvantlama addımı T-ni kiçik
götürməklə
bu
siqnalın
dəqiqliyini
rəqəm
siqnalına
yaxınlaşdırmaq olar.
Real sistemdə rəqəm siqnalının qiymətləri ARÇ-nin köməyi
ilə ikilik say sistemində olan rəqəm koduna çevrilir. əsasən 4,8 və
ya 16 mərtəbəli (ARÇ-dən istifadə olunur).
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1.5. Kvantlama addımınin təyini. Naykvisti tezliyi
Giriş analoq x(t) siqnalını rəqəm koduna çevirmək üçün onu
əvvəlcə kvantlamaq, sonra isə kvantlanmış diskret x(kT)
qiymətlərini ikilik koda çevirmək lazımdır. Biz sadəlik üçün
yalnız zamana görə kvatlammış x(kT) siqnalına baxacağıq. Yəni
diskret siqnalı həm zaman, hən də səviyyəyə görə kvanlanmış
rəqəm siqnalı kimi deyil, yalnız zamana gərə kvantlanmış
amplitud impuls modulyasiyalı (AİM) siqnal kimi təsəvvür
edəcəyik. Kvantlama zamanı informasiya itkisi baş verdiyindən
kvantlama tezliyini kifayət qədər böyük götürmək lazımdır. Nə
qədər?
Kotelnikov-Şennon teoreminə əsasən analoq x(t) siqnalını
dəqiq bərpa edə bilmək üçün kvantlama tezliyi k analiq x(t)
siqnalının max maksimal tezliyindən 2 dəfədən böyük olmalıdır:
k  2max .
  2 / T
üçün

(1.3)

olduğundan diskretləşdirmə intervalı (addımı)

Tk   / max
münasibəti ödənilməlidir. Burada ω –bucaq tezliyi olub olçu
vahidi [rad / san].
Siqnalın tezliyindən 2 dəfə böyük olan kvantlama tezliyi  N
Naykvist tezliyi adlanır:
N  2max.

Bu halda kvantlanmış harmonik siqnalı amplituda, tezliyə və
fazaya yəni hər üç parametrə görə itkisiz (xətasız) bərpa etmək
mümkündür. Sual olunur, niyə fasiləsiz siqnalı diskretləşdirib
(“korlayıb”), sonra alınmış yeni diskret siqnalı bərpa etməyə
çalışırıq. Məsələ ondadır ki, bu iki prosesin arasında emal
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alqoritmini yerinə yetirən rəqəm qurğusu dayanır ki, o da diskret
rəqəmlərlə əməliyyat aparır.
Kvantlama k tezliyi ilə Naykvist  N tezliyi arasındakı
münasibətdən asılı olaraq üç hal ola bilər.
Şəkil 1.27-də bərpa dəqiqliyi ilə əlaqədər olan bu hallar
göstərilmişdir. Qırıq-qırıq xəttlə harmonik x=sin(ωst) analoq
siqnalı, bütöv xəttlə isə bərpa olunan siqnal göstərilmişdir. Bütün
hallarda kvantlama addımı T=1 san qəbul olunmuşdur. Bu
səbəbdən
kvantlama
tezliyi
də
sabit
olub k  2 / T  2 rad / san. bərabərdir.

a) s  1, N  2, k  N .

b) s  , N  2, k  N .

c) T=2π, s  1.5, N  3, k  N .
Şəkil 1.27
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Şəkil 1.28-də T=1, s   halı üçün (şəkil 1.27,b) Matlab
proqramı gəstərilmişdir. Kvantlama nöqtələrinə əsasən siqnalın
bərpası Kotelnikov (xaricdə, Naykvist) aproksimasiyası əsasında
yerinə yetirilir.

Şəkil 1.28
1. Əgər kvantlama k tezliyi Naykvist  N tezliyindən
böyük olarsa, k  N , onda diskret x(kT), k=0,1,..., qiymətləri
analoq x(t) siqnalın düzgün bərpa etməyə imkan verir (şəkil
1.27,a).
2.Əgər k tezliyi Naykvist tezliyinə bərabərdirsə k  N ,
onda diskret qiymətlər əsasında yalnız tezliyi dəqiq bərpa etmək
mümkündür, amplitud və faza isə təhrif oluna bilər (şəkil 1.27,b).
3.Əgər k tezliyi Naykvist tezliyindən kiçikdirsə, yəni k  N
münasibəti ödənilərsə, onda bərpa olunan siqnalın tezliyi başqa
olacaqdır. Bu xüsusiyyət ən əlverişsiz haldır. Bu effekt yalançı
tezliklərin yaranması adlanır (şəkil 1.27 c).
Adətən praktikada kvantlama tezliyini Naykvist tezliyindən
5-10 dəfə böyük götürürlər: k  (5  10)N .
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Bir misala baxaq. Fərz edək ki, aşağı 2 və yüksək 20
tezlikli harmonik siqnalların cəmi şəklində olan siqnal verilmişdir:
x(t)=3cos(2t)+cos(20t+  3 ).
Diskret siqnal t=kT,k=0,1,2,..., əvəzləməsi etməklə alınır:
x(kT)=3cos(2KT)+cos(20kT+  3 ),

k=0,1,2,...

cos(20kT+  3 )=0.5. Kvantlama addımı T=0.1 s qəbul edək.
Onda
x(0.1k)=3cos(0.2k)+0.5,
k=0,1,2,...
Göründüyü kimi, diskretləşmə nəticəsində yüksək tezlikli
toplanan sabit 0.5 siqnalına çevrilmişdir.Yəni yüksək lezlikli
toplanan üçün yalançı sıfır tezlikli siqnal meydana çıxmışdır.
Şəkil 1.28-də ilkin (a) və kvantlama nəticəsində alınmış (b)
siqnalları göstərilmişdir.

Şəkil 1.28.
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Kvantlama nöqtələri kiçik dairəciklərlə göstərilmişdir.Nəticə
ondan ibarətdir ki, kvantlama addımı böyük olduğundan yüksək
tezlikli hormonika aralara düçərək nəzərdən qaçmışdır. Bu
çatışmamazlığı zamana görə T kvantlama addımını kiçiltmək və
ya səviyyəyə görə də kvantlama aparmaqla (bax, şəkil 1.26)
aradan qaldırmaq olar.
1.6. Furye sırası
Furye sırasının əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o kəsiən
və qeyri-hamar funksiyaları hamar funksiyalar ilə yüksək
dəqiqliklə aproksimasiya (yaxınlaşma) etməyə imkan verir.
Kəsilən funksiyaya misal olaraq düzbucaqlı inpulslar ardıcıllığını,
qeyri-hamar funksiyaya isə üçbucaqlı impulslar ardıcıllığını
göstərmək olar.
Furye sırası dövrü (periodik) siqnallara tətbiq olunur. Belə
siqnallarınqiymətləri T periodundan bir təkrar olunur:
x(t )  x(t  kT),

k  0, 1, 2, ...

Periodik funksiyalara misal olaraq sin(t ), cos(t ),
düzbucaqlı və mişarvari impulslar ardıcıllığını göstərmək olar.
Birinci iki siqnalın periodu T=2π/ω, s. ω, rad/s – dövrü sürətdir
(əslində bucaq sürəti).
Periodik olmayan siqnallara furye sırasını T→ həddinə
keçməklə tətbiq etmək mümkündür. Bu halda Furye sırası Furye
inteqralına çevrilir. Bu inteqral Furye çevirməsi adlanır.
Furye sırasını tətbiq edə bilmək üçün x(t) siqnalı aşağıdakı
Dirixle şərtlərini ödəməlidir:
a) ikinci tərtib (sonsuzluğa gedən) sıçrayışlar olmalı deyil.
b) birinci tərtib (sonlu) sıçrayışların sayı məhduddur.
c) ekstremumların sayı məhduddur.
Bazis funksiyalarından asılı olaraq müxtəlif formalı Furye
sıralarından
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istifadə olunur.
1.1.Sinus-cosinus forması:

a
x F ( t )  0   (a n cos(kt )  b n sin(kt )).
(1.4)
2 k 1
Burada   2 / T - dövri tezlik, T – perioddur.
İfadə (1.4)-ya daxil olan əmsallar aşağıdakı düstürların
köməyi ilə hesablanır:
t

2
ak 
x ( t ) cos(kt )dt ,
T t T

k  1, 2, ...

(1.5)

t

2
bk 
x ( t ) sin(kt )dt ,
T t T
T

2
a0 
x ( t )dt.
T t T

Əgər x ( t ) siqnalı t  T, t  intervalında tək funksiya olarsa
a 0  0, a k  0, cüt funksiya olduqda isə bk  0 (k  1, 2, ...).
1.2. Həqiqi forma:

a0 
  A k cos(kt  k ) .
(1.6)
2 k 1
1.3.Kompleks forma. Bu forma (1.6) ifadəsində Eyler
düsturundan isitifadə edərək
1
cos x  (e jx  e  jx )
2
əvəzləməsini etməklə alınır:
x F (t) 

xF (t ) 



C e

k  
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k

jkt

,

(1.7)

t

Ck 

1
x ( t )e  jkt dt
T t T

(1.8)

Misal 1.1. Şəkil 1.38-də göstərilən düzbucaqlı impulslar
ardıcıllığını

 a eger 0  t  ,
x(t)  
 a eger   t  2.
Furye sırasına ayıraq.
x
a




0
-a

2

t

T

Şəkil 1.38. Düzbucaqlı impulslar ardıcıllığı
Bu halda period T  2 s.,   1 rad / s.
Sıranın əmsallarını təyin edək. x(t ) tək funksiya olduğundan
a 0  0, a k  0(k  1, 2, ...). Düstur (1.5)-də t  T qəbul etsək
alarıq:

bk 


2

2 
2a
 cos(k)  1 
  a sin(kt )dt    a sin(kt )dt 
2  0
k










2a
 0 eger k cut ,
1  (1) k   4a
eger k tek.
k

 k
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Beləliklə, baxılan impulslar ardıcıllığı üçün Furye sırası
yalnız sinusun tək harmonikalarının sonsuz cəmindən ibarətdir:
x F (t ) 

4a 
1
1

sin( t )  sin(3t )  sin(5t )  .. .

 
3
5


Şəkil 1.39-da a  1, k  1, 3, 5 halında ilkin x ( t ) siqnalının
və aproksimasiyaedici x F ( t ) funksiyasının (qırıq-qırıq xətt)
qrafikləri göstərilmişdir.

Şəkil 1.39. İlkin və aproksimasiyaedici funksiyanın qrafikləri
Qənaətbəxş dəqiqlik alamaq üçün sıranın üç həddi kəfayyət
etmişdir.
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1.7. Matlabın köməyi ilə yerinə yetirilən çalışmalar
1.
Verilmiş
siqnallarını
(t  0.5),1(t  1), sin(4t  0.2)
Matlabda generasiya edək.
Şəkil 1.29-də müvafiq Matlab proqramı və siqnallar
göstərilmişdir.

Şəkil 1.29
Amplitud A=  olduğundan x  (t ) vahid
impulsunun
qrafiki ekranda əks etdirilmir. Lakin, onun süzgəcləmə xassəsini
yoxlamaq olar. Fərz edək ki, f  t 2 , t0=0.5 s. Onda








J   f (t )(t  t0 )dt   t 2(t  0.5)dt  (0.5)2  0.25
İnteqrallamanın
göstərilmişdir.

Matlab

proqramı
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və

nəticə

aşağıda

Inteqrallama intervalını (,) götürmək vacib deyil,
əsas odur ki, bu interval t0 nöqtəsini əhatə etsin. Inteqrallama
intervalını 0.4; 0.6 qəbul edib nəticəni yoxlayın.
2. Şəkil 1.30-1.32-də tək impuls, düzbucaqlı, ücbucaqlı və
Qaus impulsunun generasiya proqramı və qrafikləri göstərilmişdir.

Şəkil 1.30
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Şəkil 1.31

Şəkil 1.32
3. İmpulslar ardıcıllığı və rəqslər
Şəkil 1.33-1.37-də düzbucaqlı, üçbucaqlı impulslar ardıcıllığı,
dəyişən tezlikli cosinusoida və n=4 və n=5 qiymətlərində Dirixli
funksiyası göstərilmişdir.
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Şəkil 1.33

Şəkil 1.34
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Şəkil 1.36

Şəkil 1.37
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FƏSİL 2
TƏSADÜFİ PROSESLƏR
2.1. Fasiləsz təsadüfi kəmiyyətin ehtimal və
ədədi xarakteristikaları
Мцяййян сонлу a  X  b вя йа сонсуз    X   интервалында
мцмкцн олан бцтцн гиймятляри ала билян тясадцфи х кямиййяти фасилясиз
тясадцфи кямиййят адланыр. Демяли, фасилясиз тясадцфи кямиййятин ещтимал
характеристикалары да фасилясиз функсийалар олмалыдыр.
1. Тясадцфи кямиййятин интеграл пайланма гануну. Фасилясиз тясадцфи кямиййят юзцнцн интеграл пайланма гануну иля там тяйин олунур:
f (x)  P(X  x) .

(2.1)

Бурада х тясадцфи Х кямиййятинин истянилян конкрет гийıмяти; П –
ещтималын ишарясидир.
Демяли, тясадцфи кямиййятин пайланма функсийасы онун бцтцн гиймятляринин щяр щансы бир х гиймятиндян кичик олмасы ещтималыны эюстярир.
Шякил 2.1 а-да пайланма функсийасынын графики эюстярилмишдир. Бу
функсийанын истянилян пайланма гануну цчцн доьру олан ясас хассяляри
ашаьыдакылардыр:
1. f ( x )  азалмайан функсийадыр; бярабяр пайланма гануну цчцн
f  const ;
2. х-ин щядд гиймятляриндя f ()  0 , f ()  1 ;
3. Х тясадцфи кямиййятинин [, ] интервалына дцшмя ещтималы
P[  X ]  f ()  f () .
Бязи пайланма ганунларында яйилмя нюгтяси А олмайа да
биляр. Хассялярин яксяриййятини графикдя мцшащидя едя билмяк
цчцн о нормал пайланма гануну цчцн чякилмишдир. x артдыгъа сол
тяряфдя галан интервал эенишлянир вя Х тясадцфи кямиййятин бу интервала дцшмя ещтималы артмаьа башлайыр.
Интеграл пайланма ганунунун чатышмамазлыьы ондан ибарятдир ки, о Х
тясадцфи кямиййятинин щяр щансы бир x i конкрет гиймятинин кичик ятрафында
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пайланма характери щаггында мцщакимя йцрцтмяйя имкан вермир. Бу
чатышмамазлыьы арадан галдырмаг мягсяди иля диференсиал пайланма
ганунундан истифадя едирляр.

а)

б)

Шякил 2.1.
2. Диференсиал пайланма гануну (Ещтималларын пайланма сыхлыьы). Х кямиййятинин верилмиш (x, x  x) интервалына дцшмя ещтималы 3ъц хассяйя ясасян:
P(x  X  x  x)  f (x  x)  f (x) .

Бу ещтималын парчанын узунлуьуна нисбятини тяртиб едяк:

f ( x  x )  f ( x )
.
x

(2.2)

Бу нисбят ващид узунлуьа дцшян орта ещтималы, йяни онун орта
сыхлыьыны характеризя едир.
f ( x ) функсийасынын диференсиалланан олдуьуну фярз едиб (2.2)
ifadəsində x  0 щяддиня кечяк:
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f ( x  x )  f ( x )
 f ( x )  p( x ) .
x
p( x ) функсийасы ещтималларын пайланма сыхлыьы функсийасы адланыр.
Шякил 2.1, б-дя бу функсийанын графики эюстярилмишдир.
Диференсиал пайланма гануну ашаьыдакы хассяляря маликдир.
df ( x )
1. p( x ) 
.
dx
lim

x0

(2.3)



2. f ( x )   p( x ) dx .




3. P[  X ]   p( x ) dx .

(2.4)



Яэяр    оларса, p  0 , йяни (2.4) фасилясиз тясадцфи кямиййятин дискрет тясадцфи кямиййятдян фяргли олараг конкрет бир
гиймят алмасы ещтималы сыфыра бярабярдир.


4.

 p(x) dx  f (x) |  f ()  f ()  1 .


Йяни ещтималларын



пайланма сыхлыьы яйрисинин ящатя етдийи сащя С ващидя бярабярдир.
Доьрудан да бу сащя Х-ин мцмкцн (,) интервалына дцшмя
ещтималыны характеризя етдийиндян ващидя бярабяр олмалыдыр.
Пайланма f ( x ) вя p( x ) функсийалары тясадцфи кямиййятин
ещтимал характеристикалары адланыр вя ону там характеризя едир.
Буна бахмайараг, бязи щалларда пайланма ганунларыны билмяйя
ещтийаъ олмайыб, йалныз бу ганунлара дахил олан параметрляри билмякля кийайятлянмяк олар. Бунлардан рийази эюзлямя вя дисперсийа иля таныш олаг. Рийази эюзлямя вя дисперсийа тясадцфи кямиййятин ещтимал дейил, ядяди характеристикалары адланыр.
3. Рийази эюзлямя. Бу эюстяриъи юзц тясадцфи кямиййят олмайыб тясадцфи Х кямиййятинин х гиймятляринин груплашдырыьы (топландыьы) орта гиймятини характеризя едир:
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M[X]  m x   xp ( x ) dx .


(2.5)
Яэяр Х-ин бцтцн гиймятляри [a, b] парчасына дахилдирся, онда
b

m x   xp ( x ) dx

(2.6)

a

Бу ифадя х дяйишянинин p( x ) чякиси иля орталашдырылмасы демякдир.
Рийази эюзлямянин ясас хассяляри:
1. M[cX]  cM[X] , c  const .
2. M[X  Y]  M[X]  M[Y]  mx  my .
3. M[XY]  M[X]  M[Y]  mx m y .
Бурада Х вя Й бир-бириндян асылы олмайан тясадцфи кямиййятлярдир.
Фасилясиз тясадцфи кямиййятин модасы M 0 онун p( x ) ещтималларын пайланма функсийасынын максимумуна уйьун эялян
гиймятиня бярабярдир.
Тясадцфи кямиййятин медианы M m онун еля гиймятидир ки, бу
гиймят цчцн
(2.7)
P(X  Mm )  P(X  Mm )
бярабярлийи юдянилир, йяни тясадцфи Х кямиййятинин медиандан
бюйцк вя кичик гиймят ала биляъяйи ещтималлары бярабярдир.
Шякил 2.2-дя нормал пайланмайа йахын олан пайланма гануну
цчцн мода вя медиан эюстярилмишдир.
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а)

б)
Шякил 2.2.

Шякил 2.2, б-дя ещтиамлы характеризя едян S1 вя S2 сащяляри
(2.7)-йя ясасян бярабярдирляр:
Mm





Mm

 p(x) dx   p(x) dx  0.5 .

Бу сябябдян f ( x ) пайланма функсийасынын медиана уйьун
эялян, йяни x  M m гиймятиня f (Mm )  0.5 гиймяти уйьун эялир.
Яэяр пайланма бирмодалы вя симметрикдирся, онда
M[X]  M0  Mm .
4. Дисперсийа. Бу эюстяриъи тясадцфи Х кямиййятинин х гиймятляринин m x ятрафында сяпялянмя дяпяъясини эюстярир:


D[ x ]  D x  M[(X  m x ) ]   ( x  m x )2 p( x ) dx .
2

(2.8)



Бу ифадяни щесаблама бахымындан даща ращат олан шякиля
эятирмяк олар:


D x   x 2p( x ) dx  m2x .

(2.9)



Орта квадратик мейлетмя:

x  Dx .
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(2.10)

Гейд едяк ки, сабит X  c кямиййятинин рийази эюзлямяси
m x  c олдуьундан Dx  0 .
Рийази эюзлямя вя орта квадратикмейлетмя вя йа дисперсийа
тясадцфи кямиййятин ян чох истифадя олунан ядяди характеристикаларыдыр. Мясялян, бунлар практикада даща эениш йайылмыш пайланма
ганунларындан олан нормал пайланма ганунуну (Гаус пайланмасы)там тяйин етмяйя имкан верир.
5. Тясадцфи кямиййятин коррелйасийа моменти. Бу эюстяриъи
чох ваъиб олуб ики тясадцфи Х вя Y кямиййятляри арасында статистик
(ещтимал) асылылыьын эцъцнц характеризя едир.
Коррелйасийа моменти (тясадцфи просесляр цчцн  коррелйасийа функсийасы) ашаьыдакы шякилдя тяйин олунур:
 

R xy 

  (x  mx )(y  m y )p(x, y)dxdy .

(2.11)

 

Айдындыр ки, бурада R xy  R y x ; p(x, y)  ещтималларын гаршылыглы пайланма сыхлыьыдыр. Бу характеристика ики юлчцлц пайланма
сыхлыьыды да адланыр. Онун цчцн бир юлчцлц щала уйьун олараг
aşağıdakı münasibət ödənilir:
 

  p(x, y)dxdy  1

 

Шякил 2.3, а-да щяр ики тясадцфи кямиййят нормал пайланма
ганунуна табе олдуьу щала уйьун олан p(x, y) функсийасынын формасы эюстярилмишдир.
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Шякил 2.3
Коррелйасийа моменти R xy сыфыра бярабяр олмайан ики Х вя
Y тясадцфи кямиййятляри коррелйасийалы тясадцфи кямиййятляр адланырлар.
Адятян, практики щесабламаларда коррелйасийа моментинин
явязиня коррелйасийа ямсалындан истифадя едирляр:
R xy
R
rxy  ry x 
 xy .
R xx R y y  x  y
Коррелйасийа ямаслы тясадцфи кямиййятляр арасында йалныз
хятти статистик ялагянин сыхлыьыны эюстярир вя  1  rxy  1 интервалында дяйишир. rxy  1 гиймятляриндя статистик (ещтимал) ялагя
функсионал ялагяйя чеврилир.
Шякил 2.4, а вя б-дя коррелйасийа ялагясинин мцсбят вя мянфи
олан щаллары эюстярилмишдир.

а)

б)
Шякил 2.4
54

2.2. Тясадцфи кямиййятлярин пайланма
ганунлары
1. Нормал пайланма гануну. Пайланма ганунлары илкин олараг ещтималларын пайланма сыхлыьы функсийасы шяклиндя верилир.
Нормал пайланма гануну цчцн

p( x ) 



1
 x 2

e

( m x x ) 2
2 2x

.

(2.12)

Эюрцндцйц кими, нормал пайланма гануну ики m x вя  x
параметрляри иля характеризя олунур.


Шякил 2.5, а вя б-дя уйьун олараг f ( x )   p( x ) dx вя p( x )


функсийаларынын графикляри эюстярилмишдир.
Нормал пайланма ганунунун ясас хцсусиййятляри:
1
1. p max 
. Бу ифадя (2.12)-дя x  m x гябул етмякля
 x 2
алыныр.
2. Нормал пайланма яйриси m x -я нязярян симметрикдир.
3. m x -ин дяйишмяси пайланма яйрисинин формасыны дяйишмяйиб ону йалныз абсис оху бойунъа сцрцшдцрцр.  x дяйишмяси ися
онун формасыны дяйишдирир.
4.  x азалдыгъа p max гиймяти артыр вя сабит кямиййятляр цчцн

 x  0 олдуьундан p max   йахынлашыр. Демяли, сабит а кямиййяти цчцн p( x ) функсийасы а нюгтясиндя башлайан ващид импулса
бярабярдир.
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а)

б)

Шякил 2.5
5. p   0.607p max . Бу ифадя (2.12) дя m x  0 вя Б яйилмя
нюгтясинин абсиси цчцн x  m x йериня йазмаг йолу иля алынмышдыр.

e0.5  0.607 .


6. P[  X ]   p( x ) dx . Бу хцсусиййят пайланма гануну

нун типиндян асылы олмайыб, истянилян гануна аиддир. Тясадцфи кямиййят Х-ин [,] интервалына дцшмя ещтималы шякил 2.5, б-дя
штрихлянмиш сащяйя бярабярдир.
Шякил 2.5, б-дян эюрцндцйц кими,
солдан вя саьдан m x нюгтясиня йахынлашдыгъа сащя артыр вя демяли, тясадцфи
Х кямиййятинин рийази эюзлямясинин
йахын ятрафына дцшмя ещтималы да бюŞəkil 2.6
йцкдцр. Бу хцсусиййят схематик олараг
шякил 2.6-дə эюстярилмишдир.
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Цч сигма гайдасы. Х тясадцфи кямиййятинин чох бюйцк гиймятляр алма ещтималы чох кичик олдуьундан практики щесабламаларда онун щядд гиймятлярини   дейил, щяр щансы бир аьылабатан
гиймятя бярабяр эютцрцрляр. Бу щядд гиймятлярини тяйин етмяк
цчцн цч сигма гайдасындан истифадя едирляр.
Щесаблама нятиъясиндя ямин олмаг олар ки, Х кямиййятинин
m x  k , k  1,2, интервалындан гиймятляр алма ещтималы:

P[mx    X  mx  ]  0.683 ,
P[mx  2  X  mx  2]  0.955 ,

P[mx  3  X  mx  3]  0.9973 .
Беляликля, Х кямиййятинин m x  x мейлинин гиймятини  3
гиймятиндян бюйцк гиймятляр алмасы ещтималы чох кичик олуб
p  1  9973  0.0027 бярабярдир. Бу о демякдир ки, йалныз 0.27%
щалларда (мцшащидялярдя) беля ола биляр. Беля щадисяляр аз ещтимал олунан щадисяляря аид олдуьундан практикада нязяря алынмайа биляр. Демяли, практики щесабламаларда Х-ин щядд гиймятляри цчцн x min  mx  3 , x max mx  3 гябул етмяк олар.
Фасилясиз тясадцфи кямиййятин диэяр типик пайланма ганунлары
иля гыса таныш олаг.
2. Бярабяр пайланма гануну. Бу щалда ещтималларын пайланма сыхлыьы парчада сабит функсийа шяклиндя олур:
0 яэяр x  a ,

p( x )  c яэяр a  x  b ,
0 яэяр x  b .

Сабит с кямиййятини S  c(b  a )  1 сащясинин ващидя бярабяр
олмасы шяртиндян тапырыг: c  1/( b  a ) .
Шякил 2.7, а-да p( x ) функсийасынын графики эюстярилмишдир
Пайланма f ( x ) функсийасы ашаьыдакы ифадяйя ясасян гурулур:
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x

f ( x )   p() d .


Яэяр x  a , онда p(x)  0 вя f (x)  0 .
Яэяр a  x  b , онда p(x)  1/( b  a ) вя
x

a

x





a

f ( x )   p() d   0 d  

x

1
1
x a
.
d  0 
 
ba
ba a ba

Яэяр x  b , онда
a

b



a

f ( x )   0 d  

x

1
ba
d   0 d 
1 .
ba
ba
b

Беляликля,
 0
 x  a
f (x)  
ba

 1

яэяр x  a ,
яэяр a  x  b ,
яэяр x  b .

Бу функсийаларын графикляри шякил 2.7, б-дя эюстярилмишдир.
Сонлу парчада тяйин олунан пайланма функсийалары финит пайланма функсийалары адланыр.
Рийази эюзлямя (2.5) ифадясиня ясасян:


a

b





a

m x   xp ( x ) dx   x  0 dx   x
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1
ab
.
dx   x  0 dx 
ba
2
b

а)

б)

Шякил 2.7
Дисперсийа (2.9) дцстуруна ясасян:
b

D x   x 2p( x ) dx  m 2x 
a

(b  a ) 2
.
12

Функсийа p( x ) сабит олдуьундан ейни отураъаглы бцтцн сащяляр
ейнидир, йяни щяр бир нюгтянин йахын ятрафы ейни щцгуга (чякийя)
маликдир. Бу сябябдян бярабяр пайланма ганунунда сяпялянмя
бярабяр олуб нюгтялярин m x рийази эюзлямясинин йахын ятрафында
груплашмасы (топлашмасы) мцшащидя олунмур.
Дискрет бярабяр пайланма ганунуна мисал олараг зярин атылдыьы заманы 1,2,3,4,5 вя йа 6 гиймятляринин мейдана чыхмасы щадисясини эюстярмяк олар. Бу щалда истянилян халын дцшмя ещтималы
бярабяр олуб p  1/ 6 бярабярдир.
Схематик олараг х-ин гиймятляринин
[a , b] интервалында пайланмасы шякил 2.8-дя
эюстярилмишдир. Эюрцндцйц кими, гиймятляр
[a , b] парчасында бярабяр пайланмышдыр.
Şəkil 2.8
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3. Експоненсиал пайланма гануну. Бу щалда
яэяр x  0 ,
0
p( x )   -x
яэяр x  0 .
e
Бурада   сабит кямиййятдир.
Шякил 2.9, а-да ещтималларын пайланма сыхлыьы функсийасынын
графики эюстярилмишдир.

a)

b)

Шякил 2.9
Эюрцндцйц кими, бу пайланма йеэаня  парметри иля характеризя олунур. Бу яламят чохлу сайда параметрлярдян асылы олан
пайланма ганунларына нисбятян мцсбят щалдыр. Пайланма гануну
x

0

x





0

f ( x )   p() d   0 d    e-x d  1  e-x .

Бу функсийанын графики шякил 2.9, б-дя эюстярилмишдир.
Рийази эюзлямяни тапаг. (5.5) дцстуруна ясасян:






1
1
m x   xp ( x ) dx    xe-x dx  e-x   x   .



0
0
0

Демяли, бу пайланма ганунуна табе олан тясадцфи кямиййя60

тин гиймятляри даща бюйцк ещтимал иля mx  1/  нюгтясинин
ятрафында груплашырлар. Шякил 2.10-дə бу хцсусиййят схематик
олараг эюстярилмишдир.

Şəkil 2.10

Дисперсийа (2.9) дцстуруна ясасян:




0

0

D x   x 2p( x ) dx  m2x    x 2e-x dx 

1 1
.

2 2

Демяли, орта квалратик мейлетмя: x  Dx  1/  рийази эюзлямяйя бярабярдир.
2.3. Diskret təsadüfi kəmiyyətlər
Дискрет тясадцфи кямиййятляр еля кямиййятлярдир ки, онлар
мцшащидя (тяърцбя) заманы йалныз мцяййян тяърид олунмуш
гиймятляр ала билир. Даща коорект – сай чохлуьундан гиймятляр
алыр. Мясялян, зяри атдыгда йалныз 1,2,3,4,5 вя йа 6 ядядляри
мейдана чыха биляр.
1.Орта гиймят. Фярз едяк ки, мцшащидя заманы Х дискрет
тясадцфи кямиййяти ашаьыдакы гиймятляри алмышдыр: x1  m1 дяфя,
x 2  m 2 дяфя,  , x N  N дяфя. Тясадцфи Х кямиййятинин орта
статистик гиймяти беля щесабланыр:
m1

 m
2
m
N
x    x1  x1    x1    x1    x1
X 1

m1  m 2    m N



x1m1  x 2m2    x N m N
m
m
m
 x1 1  x 2 2    x N N 
n
n
n
n
N

 x1p1*  x 2p*2    x N p*N   x i p*i .
i1
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(2.13)

Бурада н – мцшащидялярин (сынагларын) цмуми сайы; mi – щяр
бир x i дискрет кямиййятин мейдана эялмя тезлийи; ещтималы харакm
теризя едян p*i  i – ися нисби вя йа тяърцбядян алындыьы цчцн
n
емпирик тезлик адланыр.
Ифадя (2.13) бир хятт цзяриндя (бурада ядяд оху) x i нюгтяляриндя йерляшян mi кцтляли нюгтяви йцклярдян ибарят системин
аьырлыг мяркязинин координатыны характеризя едир.
Мцшащидялярин сайы артдыгъа нисби тезликляр уйьун ещтималлара
йахынлашыр p*i  pi (X  x i ) вя статистик орта явязиня рийази эюзлямя
анлайышындан истифадя олунур:
N

M[X]  m x   x i pi .

(2.14)

i1

Бурада p i кямиййяти x i гиймятинин мейдана эялмя ещтималыдыр.
Зяри атаркян мейдана эяля биляъяк гиймятляр вя онларын
мейдана эялмя ещтималлары pi  1/ 6 , i  1,2,,6 габагъадан
мялум олдуьундан тяърцбя апармадан рийази эюзлямяни (2.14)
дцстурунун кюмяйи иля щесабламаг мцмкцндцр:
1
m x  (1  2  3  4  5  6)  3.5 .
6
Рийази эюзлямя тясадцфи кямиййяти там характеризя етмяйя
имкан вермир. Шякил 2.11-дян эюрцндцйц кими, Х вя Y тясадцфи
кямиййятляринин рийази эюзлямяляринин ейни олмасына бахмайараг
гиймятлярин бу нюгтяляр арасында сяпялянмя дяряъяси мцхтялифдир.

Şəkil 2.11
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2. Дисперсийа. Дискрет тясадцфи кямиййятин дисперсийасы тясадцфи гиймятлярин рийази эюзлямядян мейлляринин квадратынын
рийази эюзлямясидир:
(2.15)
D(X)  Dx  M(mx  X)2 .
Бу ифадяйя уйьун эялян щесаблама дцстуру:
N

D (X) 

 mi ( X  mi ) 2
i1

n

.
(2.16)

Бязи щалларда хятаны гиймятляндирмяк цчцн орта квадратик
мейлетмядян истифадя едирляр:
 D .
(2.17)
Ващиди х дяйишянинин юлчц ващиди иля ейни олдуьундан яксяр
щалларда  -дан истифадя етмяк даща ялверишли олур.
Мисал 2.1. Фярз едяк ки, тясадцфи кямиййятин пайланма ъядвяли
xi
1
2
3
4
mi 20 15 10 5
верилмишдир. Дисперсийаны щесабламаг тяляб олунур.
Яввялъя (2.13)-йя ясасян орта гиймяти тапырыг:

X

1 20  2 15  3 10  4  5 100

2 .
20  15  10  5
50

Дисперсийаны (2.16) дцстуруна ясасян щесаблайырыг:

D ( X) 

20(2  1)2  15(2  2)2  10(2  3)2  5(2  4)2 50

1 .
20  15  10  5
50

3. Дискрет тясадцфи кямиййятин емпирик (тяърцби) пайланма функсийасынын гурулмасы. Тясадцфи дяйишян дискрет кямиййят
олдуьундан f * ( x ) пайланма функсийасы да дискрет функсийа ола63

ъагдыр. Дискрет тясадцфи кямиййятин пайланма функсийасынын х
нюгтясиндя ординаты ашаьыдакы ифадянин кюмяйи иля щесабланыр:

f * (x) 

 p*i , i  1,2,, k .

(2.18)

x i x

Ъямлямя x i  x шяртинин юдянилдийи бцтцн i -ляр цзря апарылыр.
Беляликля, f * ( x ) сычрайышлары x i нюгтяляриндя p*i -йя бярабяр олан
пиллявари функсийадыр. Парчада сабитлик интерваллары:

f * (x i )  const , x [x i1, x i ) .
x  x1 щалында x i -нин истянилян гиймяти x1 -дян кичик олмадыьындан f * (x1 )  0 олур, сон x  x k гиймяти цчцн бцтцн x i -ляр
( i  1,2,, k 1) x i  x k шяртини юдядийиндян щесабламаларда
ахырынъыдан башга бцтцн p*i -ляр иштирак едир. x k максимал гиймятиндян сонра f *  1 гябул етмяк лазымдыр.
Шякил 2.12-дя f * ( x ) функсийасынын гурулма гайдасы эюстярилмишдир.

Шякил 2.12
Мисал 2.2. Фярз едяк ки, пайланма ъядвяли ашаьыдакы шякилдя
верилмишдир:

xi
mi
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1
3

4
1

8
6

Нисби тезликляри щесаблайаг: p1*  3/10  0.3 ; p*2  1/10  0.1 ;

p*3  6 /10  0.6 .
Дцстур

я

(2.18)-

ясасян:

f * (8)  p1*  p*2  0.3  0.1  0.4
Беляликля,
0
0.3

*
f (x)  
0.4
1

f * (1)  0 ;

f * (4)  p1*  0.3 ;

яэяр x  1 ,
яэяр 1  x  4 ,
яэяр 4  x  8 ,
яэяр x  8 .

Уйьун емпирик пайланма яйриси вя ещтималларын пайланма
графики шякил 2.13, а вя б-дя эюстярилмишдир.

а)

б)
Шякил 2.13

Бязи дискрет пайланма ганунлары иля таныш олаг.
4. Бязи дискрет пайланма ганунлары
4.1. Щадися индикатору. Фярз едяк ки, А щяр щансы бир
P(A)  p ещтималы иля баш верян тясадцфи щадисядир. А щадисяси
баш верирся, X  1 , якс щалда X  0 . Тясадцфи гиймятляр алан Х
кямиййяти А щадисясинин индикатору (ашкарлайыъысы) адланыр. Уйьун
ещтималлар: P(X  1)  p ; P(X  0)  1  p .
4.2. Пуассон пайланмасы. Сай чохлуьундан мцмкцн
0,1,2,, k, гиймятлярини уйьун
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P( X  x k ) 

k 
e , k  0,1,2,
k!

ещтималлары иля алан дискрет тясадцфи кямиййят Пуассон гануну иля
пайланмыш кямиййят адланыр.
Бурада   0  пайланманын параметридир; 0! 1 .
Шякил 2.14, а вя б-дя   0.1 вя   1 щалында Пуассон пайланмасы эюстярилмишдир.

а)

б)

Шякил 2.14
Мисал 2.3. Фярз едяк ки, Х автомобилин 100000 км мясафя
гят едяркян тякяринин дешилмяляринин сайыдыр.
Сцбут олунмушдур ки, бу тип тясадцфи кямиййят Пуассон пайланмасы иля адекват йазыла биляр. Яэяр тякярин цч дяфя дешилмя
ещтималыны щесабламаг истяйирикся, k  3 гябул етмяк лазымдыр:

3 
3  3 
e 
e  e .
3!
1 2  3
6
Параметр  йолун щамарлыг дяряъясиня, даьлыг вя дцзян
яразилярдян кечмясиня вя с. характеристикалара ясасян сечиля биляр.
  3 цчцн P(3)  0.224 . ■
Пуассон пайланмасынын рийази эюзлямясини тапаг. (2.14)
дцстуруна ясасян:
P(3) 



mx  k
k 0

k 
e .
k!

Демяли,  параметри Пуассон пайланмасында рийази эюзлямя
ролуну ойнайыр.
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2.4. Təsadüfi kəmiyyətin statistik
xarakteristikalarının təcürbə ısasında təyini
Тясадцфи кямиййятин мцшащидя (тяърцбя) мцддятиндя топланмыш гиймятляр чохлуьу статистик верилянляр адланыр. Практикада мцшащидя мцддяти мящдуд олдуьундан статистик верилянлярин щяъми
дя мящдуддур. П.Л.Чебышевин бюйцк ядядляр ганунуна эюря
верилянлярин сайы ня гядяр чох оларса, щесабланан эюстяриъи
юзцнцн щягиги гиймятиня даща йахын олар. Мящдуд статистик
верилянляр цзяриндя апарылан тядгигатлар рийази статистиканын
предметидир.
Тяърцби верилянляр ясасында алынмыш характеристикалар емпирик
характеристикалар адланыр. Бурада нязяри щиссядя истифадя олунан
анлайышлар да бир гядяр дяйишдирилмишдир. Мисал цчцн, рийази эюзлямя явязиня статистик орта вя йа емпирик пайланма функсийасы
анлайышларындан истифадя олунур.
1. Статистик орта гиймят. Мящдуд Н щяъмли (сайлы) статистик
верилянляр щалында:
N
1
mx   x i .
N i1
2. Дисперсийа
N

Dx 

 (mx  x i )2
i1

N 1

.

дцстуру иля щесабланыр.
Верилянлярин сайы артдыгъа, йяни N   щалында mx  mx ,
Dx  Dx юз щягиги гиймятляриня йахынлашырлар.
3. Емпирик пайланма функсийалары. Дискрет тясадцфи кямиййят цчцн f * ( x ) интеграл пайланма функсийасынын вя p* ( x ) ещтималларын пайланма сыхлыьынын статистик верилянляр ясасында гурулмасы гайдасы яввялки параграфда верилмишдир.
Тясадцфи кямиййят Х фасилясиз олдуьу щалда конкрет x i гиймятинин йенидян мейдана эялмя ещтималы сыфыра йахындыр. Бу
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сябябдян бир дяфя мейдана эялмиш x i цчцн мейдана эялмя mi
тезлийи сыфыра йахын олдуьундан ещтималын тягриби гиймяти олан
p*i  mi / n нисби тезлийи дя сыфыра йахын олаъагдыр. Нязяри ъящятдян,
(2.4) дцстурундан эюрцндцйц кими, фасилясиз тясадцфи кямиййятин
(дискрет тясадцфи кямиййятдян фяргли олараг) конкрет бир гиймятинин баш вермя ещтималы (    щалы) сыфыра бярабярдир. Бу сябябдян яввялдя тябиятъя дискрет олан тясадцфи кямиййят цчцн шярщ
олунмуш методиканы фасилясиз тясадцфи кямиййят цчцн олдуьу кими
тятбиг етмяк олмаз.
Статик верилянлярин груплашдырылма гайдасыны бир гядяр дяйишсяк, яввялдя шярщ едилмиш емпирик пайланма функсийаларынын гурулма цсулуну фасилясиз тясадцфи кямиййятя дя тятбиг етмяк олар.
Статик верилянлярин груплашдырылма гайдасы юелядир:
1. Х-ин бцтцн дяйишмя интервалы x [x min , x max] к сайда тягрибян бярабяр x j , j  1, k парчаларына бюлцнцр. Верилянляр чох
сяпялянярся, интервалы цч сигма гайдасына ясасян даралтмаг олар.
2. x парчасынын узунлуьуну еля сечмяк лазымдыр ки, щяр
парчайа 3-дян аз верилян дцшмясин. Интервалын узунлуьуну чох
бюйцк дя эютцрмяк олмаз. x j интервалынын сярщяддиндя йерляшян х-ин гиймятини x j1 интервалына да дахил етмяк лазымдыр.
3. Щяр бир парчайа дцшян гиймятляр орталашдырылыр:
mj

1
xj 
x ji , j  1,2,, k .
mj 
i1
Бурада ж – парчанын нюмряси; m j – ж парчасына дцшян нюгтялярин сайы; x ji – Х тясадцфи кямиййятинин ж парчасына дцшян гиймятидир. Цмумиййятля, йалныз p* ( x ) функсийасыны тапмаг тяляю олунурса, орта гиймятлярин щесабланмасына ещтийаъ йохдур.
4. ж парчасына дцшян нюгтялярин сайы m j x j орта гиймятинин
тякрарланма тезлийи кими гябул олунур.
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5. Уйьун емпирик тезликляр (нисби тезликляр) щесабланыр:
mj
, j  1,2,, k .
p*j 
n
Бурада n  m1  m2 mk – мцшащидялярин цмуми сайы,
йяни статистик верилянлярин щяъмидир.
Беляликля, апарылмыш груплашма нятиъясиндя мясяля дискрет
щалда олдуьу шякиля эятирилир. Пайланма функсийаларыны гурмаг
цчцн илкин верилянлярин пайланма ъядвяли дискрет тясадцфи кямиййятляр цчцн олдуьу кими ашаьыдакы шякилдя йазылыр:
xj

x1

x2



xk ,

mj

m1

m2



mk .

Бурада садялик цчцн х символунун цстцндяки хятт бурахылмышдыр.
Емпирик пайланма функсийасы (5.18)-йя уйьун олараг
f * (x) 

 p*j ,

j  1,2,, k

x j x

ифадяси ясасында гурулур (бах, шякил 5.20). Бу функсийанын нязяри
f ( x ) пайланма функсийасындан фярги ондадыр ки, f ( x ) функсийасы

X  x гиймяти цчцн башвермя ещтималыны, f * ( x ) ися нисби тезлийи
ифадя едир.
Инди емпирик p* ( x ) ещтималларын пайланма сыхлыьынын гурулмасы гайдасы иля таныш олаг. Бу пиллявари фигур нисби тезликляр щистограмы адланыр. Анлайыша ясасян ещтимал сащяйя бярабяр олдуьундан ж парчасына уйьун дцзбуъаглынын щцндцрлцйцнц тапмаг цчцн
p*
hj  j
x j
дцстурундан истифадя олунур.
Шякил 2.14-дя нисби тезликляр щистограмы эюстярилмишдир. Щистограмын цмуми сащяси ващидя бярабярдир:
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k

k

j1

j1

k
p*j
  p*j  1.
x j j1

S   x jh j   x j

Шякил 2.14
Мисал 2.3. Фярз едяк ки, отагда температурун эцн ярзиндя
дяйишмясини тядгиг етмяк лазымдыр. Статистик верилянляри ялдя
етмяк цчцн отагда олан термометрдян истифадя олунмушдур. Илкин
верилянляр f * ( x ) вя p* ( x ) емпирик пайланма функсийаларыны гурмаг цчцн x  2o C щалында апарылмыш щесабламаларын нятиъяляри
ъядвял 2.1-дя верилмишдир. Температурун гиймятляри артма истигамятиндя низамланмышдыр.
Ъядвял 2.1
Щесабламаларын нятиъяляри, n  23 , x  2o C

j
1

2

x jo C

16.8
17.2
18.9
18.9
19.1
19.2
19.5
20.0
20.3
20.4
20.7
21.1

xj

mj

p*j

x j

hj

17.6

3

0.13

2.1

0.062

19.6

9

0.39

2.2

0.177
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3

4

21.1
21.2
21.3
22.1
22.3
23.5
23.5
23.6
23.8
24.0
25.7

21.8

6

0.26

2.4

0.108

24.0

5

0.22

2.2

0.100

Шякил 2.15, а вя б-дя ъядвял 2.1-я ясасян гурулмуш f * ( x ) вя
p* ( x ) яйриляри эюстярилмишдир.

а)

б)

Шякил 2.15
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2.5. Matlabda realizasiya
Matlabda təsadüfi proseslər Statistics Toolbox bölməsində
öyrənilir .
1.Təsadüfi kəmiyyətin ehtimalların paylanma sıxlığı
funksiyaları aşağıda verilmişdir:























betapdf – Beta paylanma
binopdf – Binomial paylanma
chi2pdf – xi-kvadrat paylanması
exppdf – Eksponensial paylanma
fpdf
– Fişer paylanması
gampdf – Qamma paylanması
geopdf – Həndəsi paylanma
hygepdf – Hiperhəndəsi paylanma
lognpdf – Loqnormal paylanma
nbinpdf – Mənfi binomial paylanma
ncfpdf – Fişerin qarışıq paylanması
nctpdf – Styüdentin qarışıq paylanması
ncx2pdf – Qarışıq xi-kvadrat paylanma
normpdf –Normal paylanma
poisspdf – Puasson paylanması
mvnpdf – Çoxölçülü normal paylanma
raylpdf – Reley paylanması
pdf
– Parametrləşdirilmiş paylanma
tpdf
– Styüdent paylanması
unidpdf – Diskret bərabər paylanma
unifpdf – Fasiləsiz bərabər paylanma
weibpdf – Veybul paylanması

Lazımı paylanmanı əldə etmək üçün Matlabın Helpinə daxil
olub Statistics Toolbox bölməsində bu funksiyanı Search for:
pıncərəsinə yazıb «Enter»-i clik etmək lazımdır: Help/F1
/Statistics Toolbox/...
2. Təsadüfi prosesin ehtimalların paylanma sixlığı
funksiyasının qurulması.
Misal 2.4. Helpdən tapılmış eksponensial paylanma .
Sintaksis
Y = exppdf(X,mu). İfadəsi y  f ( x,  ) 

1





e

x



. Burada paylanma

yeganə bir µ (mu) parametrinə malikdir.Ümumi halda bir-neçə
parametr ola bilər. Məsələn, normal Y = normpdf(X,mu,sigma)
paylanması iki µ-orta və σ-orta kvadratik meyiletmə parametrə
malikdir. İfadə
72

( x )2


1
2
y  f ( x,  ,  ) 
e 2 .
 2
Aşağıda eksponensial paylanma üçün ralizasiya göstərilmişdir.

Şəkil 2.16. Eksponensial prosesin ehtimalların paylanma
sıxlığı funksiyasınin qrafiki
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Şəkil 2.17. Eksponensial təsadüfi prosesin histeqrammı
Mühəndis praktikasında ən çox rast gəlinən paylanma
qanunları aşağıdakılardir:
1. Bərabər paylanma qanunu: rand(n,m) – (0-1) interervalında
orta qiyməti m0= 0, dispersiyası D=1 olan təsadüi ədədlər
generasiya edir;
2. Normal (Qaus paylanması) paylanma: randn(n,m).
Ümumi halda
x  m0  D * rand (n, m).
Burada n,m-generasiya olunan təsadüfi ədədlər matrisinin
ölçüsüdür.
D    orta kvadratik meyiletmə.
Histeqrammların qurulması.
Praktiki məsələlərdə
təsadüfi kəmiyyətlərin sayı məhdud olduğundan onlar üçün
ehtimalların paylanma sıxlığı funksiyasını nəzəri üsullarla qurmaq
mümkün olmadığindan təqribi aproksimasiya olan histoqram
qurulur.
Bu məqsədlə hist(x,N) funksiyasından istifadə olunur.Burada
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N-intervalların sayıdır.
Misal 2.5. Bərabər paylanma qanunu, m0=5, σ=3.
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Şəkil 2.18. Bərabər paylanma qanunun histeqramı
3. (x,y) müstəvisində
sxeminin qurulması.

təsadüfi nöqtələrin paylanma
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Şəkil 2.19. Bərabər paylanmaya malik olan təsadüfi
kəmiyyətin paylanma sxemi
Görundüyü kimi, nöqtələr müstəvidə kifayyət qədər bərabər
paylanmışdir
Misal 2.6. Normal paylanma qanunu, m0=5, σ=3.
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Şəkil 2.20. Normal paylanma qanunun histeqramı
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4. Hamar histoqramın qurulması.
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Şəkil 2.21. Hamar histoqram
(x,y) müstəvisində
quraq.
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Şəkil 2.22. Normal paylanmış nəqtələrin paylanma sxemi
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Göründüyü kimi, normal paylanmada nöqtələrin əksəriyyəti
orta m0=5 nöqtəsinin ətrafında cəmlənmişdir.
5. Təcrübi təsadüfi ədədlər əsasında histoqramın
qurulması.
Bu məqsədlə cədvəl 5.1-də olan verilənlərdən
istifadə edək.
Misal 2.7.
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Şəkil 2.23. Təcrübi verilənlər əsasənda qurulmuş
histoqram
2.5.1. Təsadüfi kəmiyyətin ədədi xarakteristikalarının
hesablanması
Vektor-sətirÇ vektorr-sütun və ya matris şəklində verilmiş
ardıcıllıq üçün aşağıdakı ədədi statistik xarakteristikalar
hesablanır:
 minimum-min(x);
 mmmaksimum- max(x);
 orta qiymət- mean(x);
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median- median(x);
elementlərin hasili- prod(x);
elementlərin cəmi- prod(x);
komulyativ cəm- cumsum(x);
standart meyiletmə (ortakvadratik meyiletmə   D )std(x);
 artma istiqamətində nizamlama- sort(x);
 azalma istiqamətində nizamlama- -sort(x);
1 n
Dispersiya (orta qiymətdən meyiletmə) D 
 ( x  xi )2.
n  1 i 1
Misal 2.8.
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FƏSIL 3
ANALOQ SISTEMLƏR
Analoq sistemlərin öyrənilməsi diskret sistemlər nəzəriyyəsinin daha dərindən mənimsənilməsinə xidmət edir. Belə ki,
analoq və diskret sistemlərin bir-çox təhlil metodları sıx
əlaqədədir. Bundan başqa, diskret süzgəclərin layihə üsullarının
bir çoxunun əsasında onların analoq prototipləri dayanmışdır.
3.1. Təsnifat
Siqnalların çevrilməsində istifadə olunan analoq sistemləri ən
müxtəlif fiziki xarakteristikalara malik olub müxtəlif əlamətlərə
görə təsnif oluna bilərlər. Ən vacib təsnifat əlaməti sistemlərin
xətti və qeyri-xətti olmasıdır.
Xətti sistemlər elə sistemlərə deyilir ki, onlar üçün
superpozisiya prinsipi öyrənilsin: sistemin müxtəlif siqnalların
cəminə göstərdiyi reaksiyası ayrı-ayrı siqnallara olan
reaksiyaların cəminə bərabərdir. Superpozisiya prinsipinə tabe
olmayan sistemlər qeyri-xətti sistemlər adlanır.
Digər vacib təsnifat əlaməti sistemlərin xarakteristikalarının
zaman üzrə sabit və ya dəyişən olmasıdır. Əgər sistemin
(obyektin) parametrləri sabitdirsə belə sistemlər stasionar(və ya
sabit əmsallı), zamanda asılı dəyişirsə-qeyri-stasionar (və ya
dəyişən əmsallı) sistem adlanır. Stasionar sistemdə istənilən ti
anında girişə verilən eyni tip siqnala (məs, vahid təkan) olan
reaksiya eyni olur.
Beləliklə, iki təsnifat əlaməti üzrə sistemləri 4 sinfə ayırmaq
olar. Biz yalnız xətti-stasionar sistemləri öyrənirik.
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3.2. Xətti obyektlərin riyazi yazılışı
Şəkil 3.1.-də göstərilən birölçülü (bir giriş və bir çıxışa malik
olan) dinamik obyektə baxaq. Obyekt dedikdə, tənzimləmə
sistemi, element, bənd və s. qurğuları başa düşmək lazımdır.
x(t)

y(t)
Obyekt

Şəkil 3.1.
Aşağıdakı yazılış formalarından istifadə olunur:
1. Zaman oblastında yazılış, diferensial tənlik.
2. Təsvirlərin köməyi ilə simvolik yazılış - ötürmə funksiyası.
3.2.1. Zaman oblastında yazılış.
Zaman oblastında dinamik sistemlər diferensial tənliklərin
köməyilə yazılır:
a) giriş-çıxış şəklində yazılış:
a 0 y( n )  a1y( n 1)  ...  a n y  b0 x ( m)  b1x ( m 1)  ...  b0 x (3.1)

a,b=const-sabit əmsallar; y(t) axtarılan çıxış dəyişəni (məchul);
x(t)-giriş
siqnalı.
y(t)-çıxış
siqnalı
x(t)
və
( n 1)
n 1
y(0)  y 0 ,..., y (0)  y 0 başlanğıc şərtlərin məlum qiymətlərində
(3.1) diferensial tənliyin həlli nəticəsində tapılır.
b) fəziyyət modeli şəklində yazılış:
dx dt  Ax  Bx,.....x (0)  x 0

y  Cx  Dx
(2.2)
x=(x1,x2,...xn) -vəziyyət vektoru; A,B,C,D-müvafiq ölçülü sabit
matrislərdir.
T
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3.2.2. Təsvirlərin köməyi ilə yazılış
Dinamik sistrmlər təsvirlərin köməyi ilə ötürmə funksiyalarının vasitəsi ilə yazlılır.
Ötürmə funksiyası. Sıfır başlanğıc şərtlərində sistemin
çıxışının Y(s) Laplas təsvirinin, girişinin X(s) Laplas təsvirinə
olan nisbəti ötürmə funksiyası adlanır:
Y(s) b0s m  b1s m 1  ...b m
W(s) 

, n  m (3.3)
X(s) a 0s n  a1s n 1  ...  a n
Bu halda diferensial tənliklər (3.3) cəbri ifadə ilə əvəz olunur
ki, bu da bəzi tədqiqatları asanlaşdırır.
X(s) və Y(s)təsvirləri uyğun x(t), y(t) originallarından Laplas
çevirməsinin köməyi ilə alınır:


Lx ( t )   x ( t )e stdt  X(s)

(3.4.)



Burada, L()-düz Laplas çevirməsinin simvolu; s    j kompleks kəmiyyətidir. Cədvəl 3.1-də bəzi sadə siqnalların
təsvirləri göstərilmişdir.
Cədvəl 3.1.
Siqnal, x(t)
Təsvir, X(s)
1
( t )
1(t)
1s
t
1 s2

ae t

a
s

2
s  2
s
2
s  2

sin(t)
cos(t)
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Ötürmə funksiyası W(s) və giriş siqnalının X(s) təsviri məlum
olarsa (3.3) ifadəsinə əsasən çıxış siqnalının təsviri:

Y(s)  W(s)X(s)  W1 (s).
Bu ifadəyə tərs Laplas çevirməsi tətbiq etsək çıxış siqnalının
y(t) originalının ala bilərik:
y(t )  L1W1 (s) .

Burada L-1()-tərs Laplas çevirməsinin simvoludur.

L1X ( s) 

1 
X ( s)e st ds  x(t ).

2j  

3.3. Xətti sistemlərin xarakteristikaları
Bu xatakteristikalar iki yerə bölünür:
1. Zaman xarakteristikaları.
2. Tezlik xarakteristikaları.
3.3.1. Zaman xarakteristikaları
Dinamik sistemlərin tədqiqatında əsasən iki zaman
xarakteristikasından istifadə olunur:
1. İmpuls və ya çəki xarakteristikası.
2. Keçid xarakteristikası.
Çəki xarakteristikası. Sistemin girişinə vahid impuls siqnalı
(t )  dirac (t ) verdikdə onun y(t) reaksiyası çəki xarakteristikası
adlanır və ( t ) ilə işarə olunur.
Çəki xarakteristikasını təyin etmək üçün sistemin (3.1) və ya
(3.2) diferensial tənliyini x(t )  dirac (t ) halında və sıfır başlanğıc
qiymətlərində həll etmək lazımdır.
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Sistemin
olduğundan

otürmə

funksiyası
(t ) 

W(s)

verilərsə

L  1

 W(s).
1

Əgər çəki ( t ) funksiyası məlum olarsa y(t) çıxış siqnalını
istənilən istənilən x(t) giriş siqnalında Düamel inteqralını köməyi
ilə tapmaq olar:
t

y( t )   x ()( t  )d

(3.5)

0

Məsələn, (t )  2t və x(t)=1 olarsa
t

t

t

0

0

0

y( t )  1  2( t  )d   2td   2d  2t 2  2

t2
 x2
2

Sistemin W(s) ötürmə funksiyası verilərsə çəki xarakteristikası
  impulse(W ) Matlab funksiyasının köməyi ilə qurmaq olar.
Keçid xaraketristikası.Sistemin girişinə vahid təkan siqnalı
x(t)=1(t)=heaviside(t) verdikdə onun y(t) reaksiyası keçid
xarakteristikası adlanır və h(t) ilə işarə olunur.
Keçid xarakteristikasını təyin etmək üçün sistemin (3.1) və ya
(3.2) diferensial tənliyini x(t)=heaviside(t halında) və sıfır
başlanğıc qiymətlərində həll etmək lazımdır.
Ötürmə funksiyası verilərsə L1(t )  1 s olduğundan
1

h(t )  L1 W ( s) . Çəki funksiyası verilərsə:
s

t

h ( t )   ()d .
0

Keçid xarakteristikasını qurmaq üçün h=step(W) Matlab
funksiyasından istifadə olunur.
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3.3.2. Tezlik xarakteristikaları
Sistemin kompleks gücləndirmə əmsalı
b s m  b s m 1  ...  b m
W(s)  0 n 1 n 1
, nm
a 0s  a1s  ...  b n
ötürmə funksiyasında s=j əvəzləməsi etməklə alınır:
b ( j) m  b1 ( j) m 1  ...  bm
W ( s)  0
, nm
a0 ( j) n  a1 ( j) n 1  ...  bn
W(j)- kompleks gecləndirmə əmsalı adlanır. Sistemin çəki
funksiyası ( t ) -verilərsə onun Furye çevirməsi:


W( j)   ( t )e jt dt

(3.6)



Deməli, sistemin kompleks gücləndirmə əmsalı onun çəki
funksiyasının Furye çevirməsinə bərabərdir.
W( j)  P()  jQ() -həqiqi və xəyali hissələrdən ibarətdir.
Burada P()-həqiqi tezlik xarakteristikası;
Q()-xəyali tezlik xarakteristikası;
A()= abs(W( j))  P 2 ()  Q2 () - amplitud tezlik
xarakteristikasi (ATX).
 Q() 
 ,    2 -faza tezlik
()= arg( W( j))  arctg
 P() 
xarakteristikası adlanır (FTX).
ATX A()=Asin(t) harmonik siqnalı sistemdən keçdikdə
onun amplitudunun hər bir  tezliyində neçə dəfə
dəyişməsini, FTX isə fazasının nə qədər sürüşməsini göstərir.
Loqarifmik tezlik xarakteristikaları. Matlabda ATX, FTX
və AFTX loqarifmik miqyasda qurmaq üçün bode (W) adi xətti
miqyasda isə freqs(b.a) funksiyalarından istifadə olunur. Müxtəlif
tədqiqatlarda loqarifmik ATX istifadə olunur:
L()  20 lg( A()), db (desibel )
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Gücə görə gücləndirmə əmsalı. Məlum olduğu kimi
harmonik siqnalın gücü onun amplitudunun kvadratına mütənasib
olub, fazasından asılı deyil. Bu səbəbdən gücə görə gücləndirmə
əmsalı
kompleks
gücləndirmə
əmsalının
modulunun

W( j)  P 2  Q2 kvadratına bərabərdir:
WG ()  W ( j)W  ( j)  W ( j)  abs(W ( j))2
2

W  P()  jQ() kəmiyyəti
qoşmasıdır.

W  P()  jQ()



-nin



2

WW  P2 ()  Q2 ()  P2  Q2  P2  Q2 .
Başqa ifadəyə əsasən kompleks gücləndirmə əmsalı:
X ( j)
W ( j)  xz 2 .
X x ()

(3.7)

Burada, X xy ( j) -giriş və çıxış siqnallarının qarşılıqlı spektral
xarakteristikası (yəni, Furye çevirməsi), X x ()  girişin spektral
xarakteristikasıdır.
Giriş siqnalının R x ()
korrelyasiya və çəki ( t ) funksiyaları məlum olarsa qarşılıqlı korrelyasiya funksiyası


R xy ()   R x ()( t  )d

(3.8)



3.4. Təsadüfi siqnalların xətti sistemdən keçməsi
Xətti sistemin girişinə təsadüfi siqnal verdikdə təbii ki, çıxış
siqnalının statistik xarakteristikaları dəyişəcəkdir.
Fərz edək ki, ( t ) -çəki funksiyası məlum olan xətti obyektin
girişinə riyazi gözləməsi mx, dispersiyası Dx, korrelyasiya
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funksiyası R x () , spektral sıxlığı Sx() olan stasionar təsadüfi
x(t) siqnalı verilir.
Çıxış y(t) siqnalının analoji göstəricilərini təyin etmək tələb
olunur (şəkil 3.2).
x(t)

y(t)

Sistem
(obyekt)

( t )

my,Dx,Rx,Sx

my,Dy,Ry,Sy=?

Şəkil 3.2
1. Riyazi gözləmə:
my ()  W (0)mx .
2. Korrelyasiya funksiyası:

(3.9)



R y ()   R x ( t )R  ( t  )dt ,

(2.10)




R  ()   ( t )( t  )dt.


( t ) -sistemin çəki funksiyasıdır:
3. Spektral sıxlıq:
S y ()  S x ()WG ()  S x () W ( j)
4. Dispersiya:

2

(3.11)



D y  R y (0)   R x ( t )R  ( t )dt

(3.12)



və ya


1
2
Sx () W( j) d

2  
5. Ehtimal paylanma funksiyası:
Dy 
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(3.13)

Ümumi halda çıxışın py(y) paylanma funksiyasını
hesablamaq mürəkkəb məsələdir. Lakin giriş siqnalı x(t) normal
paylanmış (Qaus paylanması) təsadüfi siqnal olarsa çıxış
siqnalının paylanma funksiyası da normal paylanmaya tabe
olacaq.
Xüsusi hal. Ağ küy.Giriş siqnalı ağ küy siqnalı olarsa əvvəldə
verilmiş ifadələr əhəmiyyətli dərəcədə sadələşir:
1. m y ()  W(0)mx


2. R y ()  W(0)S ()  W(0)  (T)( t  )d


3. Sy ()  W(0) W( j)

2



4. Dy  W (0) R (0)  W (0)  2 (t ) 


3.5. Matlabin köməyilə yerinə yetirilən
çalışmalar
Əsas funksiyalar Signal Processing paketinde yerləşir.
3.5.1. Riyazi yazılış
1.Ötürmə funksiyasının daxil edilməsi:
b s m  b1s m1  ...  b n M(s)
W(s)  0 n

D(s)
a 0 s  b1s n 1  ...  a n
Matlab funksiyası W=tf(b,a).
Fərz edək ki, obyektin ötürmə funksiyası
2s 3  3s 2  7s  1
W 4
.
s  3s 3  4s 2  2s  1
Matlab proqramı:
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2

W (0) 
 W ( j) d.
2  

Şəkil 3.3
2. Ötürmə funksiyasının sıfırlarının (M(s)=0 tənliyinin zi kökləri)
və qütblərinin (D(s)=0 tənliyinin pi kökləri) təyin edilməsi. Matlab
funksiyası zero(w), pole(w).
Yuxarıda göstərilən
2s 3  3s 2  7 s  1
ötürmə funksiyası üçün uyğun
W 4
s  3s 3  4s 2  2s  1
Matlab proqramı:

Şəkil 3.4
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3. Ötürmə funksiyasının sadə kəsirlərə ayrılması. Matlab
funksiyası residue (b,a).
Rasional kəsirlərin, baxılan halda ötürmə funksiyasının W(s),
sadələşdirmə üsullarından biri onu sadə kəsirlərə ayırmaqdan
ibarətdir:
r
r
r
W(s)  0  1  ...  n  C 0 . n  m
s  p1 s  p 2
s  pn
pi - qütblər, ri - isə çıxlıqlar adlanır.C0- n=m halında sıfırdan
fərqlənən sabitdir.
Matlab proqramı:

Şəkil 3.5
Cavab:
W

 0.61  5.68 j  0.61  5.68 j
1.61  0.69 j
1.61  0.69 j



s  1.3  0.95 j s  1.3  0.95 j s  0.19  0.58 j s  0.19  0.58 j

4. Ötürmə funksiyasından vəziyyət modelinə keçid. Matlab
s 2  0.5s  1
funksiyası tf2ss(). Şəkil 4-də W  2
ötürmə
s  4s  1
funksiyasının misalında Matlab proqramı və nəticə (A,B,C,D)
göstərilmişdir.
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Şəkil 3.6

  4  1
1 
, B   , C  (3.5 0), D  1.
Cavab: A  
 1 0
 0
5. Vəziyyət modelindən ötürmə funksiyasına keçid. Matlab
funksiyası tf2ss().

Şəkil 3.7
Cavab: b  1 0.51 , a  1 41  W 

91

s 2  0.5s  1
.
s 2  4s  1

3.5.2. Zaman xarakteristikalarının qurulması
Obyektin ötürmə funksiyası

W ( s) 

0.5s  1
.
s  2s 2  1
3

(t ) .

1.Çəki
xarakteristikası
v=impulse(W).

Matlab

funksiyası

Şəkil 3.8
2. Keçid xarakteristikası, h(t). Matlab funksiyası h=step(w).
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Şəkil 3.9
3.5.3. Tezlik xarakteristikalarının qurulması
1. Amplitud və faza tezlik xarakteristikalarının (ATX, FTX)
xətti miqyasda qurulması.
Matlab funksiyaları freqs() və angle().
Bu xarakteristikaları aşağıdakı ötürmə funksiyası üçün
quraq:
0.6s  1
W 2
s  0.4s  1
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Şəkil 3.10
2. Amplitud-faza tezlik xarakteristikasını (AFTX) qurulması.
Matlab funksiyası plor(freqs(b,a,ω )).

Şəkil 3.11
3.Müxtəlif sistemlərin tədqiqinə xətti yox, loqarifmik
miqyasda olan L=20lg(A),db (desibel) LAX və LFTX istifadə
olunur. Matlab funksiyası bode(W) və ya bode (b,a).
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Şəkil 3.12
Göründüyü kimi, loqarifmik miqyasda xarakteristikaların
əyriliyi azalmışdır.
4. Amplitud-faz tezlik xarakteristikasının (LAFTX) loqarifmik
miqyasda qurulması. Matlab funksiyası nyquist(W)-Naykvist.

Şəkil 3.13
Göründüyü kimi, bu diaqram əvvəldə adi miqyasda qurulmuş
AFTX ilə eynidir.
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3.6. Küylənmiş siqnalların süzgəclənməsi.
Analoq süzgəclər
Рийази статистикада гиймятляндирмя тясадцфи факторларын тясирини азалтмаг мягсяди иля мцшащидялярин емалына дейилир.
Гиймятляндирмя проблематикасында ян юнямли олан ашаьыдакы ики
мясяляни айырмаг лазымдыр:
а) идентификасийа;
б) сцзэяълямя.
Идентификасийа обйектин эириш вя чыхыш сигналлары (дяйишянляри) ясасында
онун динамик вя йа статик рийази моделляринин алынмасындан ибарятдир.
Сцзэяълямя файдалы сигналын она тясир едян кцйлярдян айрылмасы
демякдир. Юлчцлян сигнал кцйлянмиш сигнал олдуьундан бу мясялянин
щялли мцяййян проблемляр иля ялагядардыр. Адятян фярз олунур ки, кцй
файдалы сигнала ъям шяклиндя (аддитив) тясир эюстярир:

x(t )  g(t )  (t )

(3.14)

Бурада g( t ) системин нормал иши цчцн лазым олан файдалы (ясас) сигнал,
( t ) ися аддитив кцйдцр. Гейд едяк ки, цмуми щалда кцй аддитив
олмайа да биляр. Мясялян, вуруг шяклиндя.
Сцзэяълямя алгоритмини йериня йетирян гурьу сцзэяъ адланыр.
Аддитив кцйлярин сцзэяълянмясинин физики мцмкцнлцйц файдалы
g( t ) сигналы вя ( t ) кцйцн тезлик характеристикаларынын фяргли олмасындадыр. Бу шярт мянбялярин мцхтялиф олмасы сябябиндян
практикада яксяр щалларда юдянилир. Доьрудан да, кцй файдалы
сигнала нисбятян даща йцксяк тезликли олур. Сигналын тезлик характеристикалары яввялдя юйряндийимиз Sg () вя S () спектрал
сыхлыглар васитяси иля ифадя олунур. Бу функсийалар сигналын енержисинин тезлик  цзря пайланмасыны характеризя едир. Енержинин ясас
щиссясинин пайландыьы тезлик интервалы тезлик спектри адланыр.
Щяр щансы бир  тезликли сигналын мцяййян гурьудан ня дяряъядя кечя билмяси бу гурьунун тезлик характеристикасындан асылыдыр. Мялум олдуьу кими, динамик гурьуларын мцхтялиф тезликли
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сигналлары бурахма (эцъляндирмя) габилиййяти онун A() АТХ иля
характеризя олунур. Амплитуд-тезлик характеристикасынын бурахма
золаьы [0, 0 ] сигналын тезлик спектриня йахын олдугъа сигналын ясас
тезликликляри гурьудан кечяъякдир. Гурьунун (бундан сонра сцзэяъин) параметрлярини дяйишмякля бурахма золаьыны файдалы сигналын тезлик спектриня йахынлашдыра билсяк, сцзэяълянмя мясялясини
гисмян щялл етмиш оларыг. Йада салаг ки, мцщяндис практикасында
0 тезлийи кими адятян АТХ-нын 0.707A(0) гиймятиня уйьун
эялян тезлик гябул олунур.
Ян садя щал файдалы сигналын вя кцйцн спектрляринин мцхтялиф
тезлик диапазонунда йерляшмясидир. Бу щалда кцйлярин сцзцлмясини
золаг сцзэяъляринин кюмяйи иля щяйата кечирмяк мцмкцн олур.
Аь кцй цчцн Sx ()  const олдуьундан беля кцйцн тезлик спектри
бцтцн тезлик диапозонуну ящатя едир. Бу сябябдян аь кцйц золаг
сцзэяъляринин кюмяйи иля айырмаг мцмкцн дейил.
Шякил 3.14-дə бу щала уйьун тезлик характеристикалары эюстярилмишдир. Шякилдя [1, 2 ] интервалы кцйцн тезлик спектрини эюстярир.

Шякил 3.14
Яэяр файдалы сигнал иля кцйцн тезлик спектрляри кясиширся, файдалы
сигналы айырмаг цчцн статистик (ещтимал) цсуллардан истифадя
едирляр. Бу щалда файдалы сигналын дягиг гиймятлярини алмаг принсипиал олараг мцмкцн олмадыьындан бу цсулларын мягсяди кцйлярин
тясирини минимума ендирмякдян ибарятдир.
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Шякил 3.15-дə спектрлярин гисмян цст-цстя дцшмяси щалы эюстярилмишдир. Шякилдя эюстярилмиш [1, 2 ] тезлик золаьында сцзэяъин y( t ) чыхыш сигналынын чирклянмяси баш верир. Сцзэяъи дцзэцн
сечмяк цчцн файдалы сигналын вя кйцйн тезлик характеристикалары,
бурада спектрал сыхлыглар мялум олмалыдыр.

Шякил 3.15

3.6.1. Золаг сцзэяъляри
Məmulatın ilkin emalı məsələlərində küylənmiş siqnalların
əngəllərdən (küylərdən) təmizlənməsi əsas yerlərdən birini tutur.
Bu əməliyyat süzgəclərin köməyi ilə həyata keçirilir. Siqnalların
rəqəmli emalında Battervort, Çebışev, elliptik, Bessel və s.
süzgəclərdən istifadə olunur.
Süzgəclər aşağıdakı qruplara bölünür.
1. Aşağı tezlikli süzgəclər (ATS)
tezliyi 0 kəsmə
tezliyindən kiçik olan 0 siqnalı buraxır. Ümumi halda
0 – 0,707A(0) qiymətinə uyğun olan tezlikdir.
2. Yuxarı tezlikli süzgəclər (YTS) tezliyi >0 yüksək
olan siqnalı buraxır.
3. Zolaq süzgəcləri (ZS) tezliyi yalnız məhdud 12
diapazonunda olan siqnalı buraxır.
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4. Rejektor süzgəclər (RS) (süzgəc-tıxac) müəyyən [1,
2 ] diapazonunda yerləşən tezlikdən başqa (tıxac) bütün
digər tezlikləri buraxır.
Шякил 3.16-дя сцсэяъин схеми эюстярилмишдир. WF (s) сцсэяъин
ахтарылан ютцрмя функсийасыдыр

Şəkil 3.16
Шякил 3.17-дя уйьун идеал сцзэяълярин АТХ A() эюстярилмишдир. Сцзэяъи сазлайа билмяк цчцн файдалы сигналын 0 , 1 вя

2 тезликляри мялум олмалыдыр. Реал сцзэяълярин гурулма принсипи
онларын АТХ-нин щцндцрлцйц 1 бярабяр олан дцзбуъаглыйа мцмкцн гядяр йахынлашдырмаьа ясасланыр.

Şəkil 3.17
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Lakin şəkildə göstərilən ideal (düzbucaqlı) ATX fiziki
realizasiya oluna bilmir. Təbii ki, real süzgəclərin ATX
düzbucaqlıdan müəyyən qədər fərqlənəcəkdir.
Süzgəcin sintezi elə qurğu yaratmaqdan ibarətdir ki, onun
ötürmə funksiyası şəkil 3.17-də göstərilən düzbucaqlı ATXxarakteristikalarını dəqiq aproksimasiya edən ATX-ya malik
olsun.
Axırıncı üç süzgəc aşağı tezlikli süzgəcdən (ATS) alınır.
Əvvəlcə 0=1 rad/san olan ATS hesablanır. Bu süzgəc süzgəcprototip adlanır. Sonra süzgəc-prototipin ötürmə funksiyasında si əvəz etməklə arzu olunan tip süzgəclər alınır.
3.6.1.1. Batterdort süzgəci
Bu tip süzgəc-prototipin ötürmə funksiyasının sıfırları
yoxdur.Qütbləri isə sol yarımmüstəvidə çevrə üzrə bərabər
paylanmışdır (şəkil 3.18, a).
Qütblərin bu sxem üzrə yerləşməsi sayəsində bu süzgəcin ATX
çox sadə alınır:
1
(3.14)
A() 
2n
  

1  
 0 
0 – kəsmə tezliyi (süzgəc-prototip üçün 0=1 rad/s qəbul
olunub), n – süzgəcin tərtibidir. Sıfır =0 tezlikdə gücləndirmə
əmsalı A=1. Kəsmə =0
tezliyi süzgəcin tərtibindən asılı
olmayaraq
A0   1 / 2  0,707
və ya loqarifmik miqyasda
L0   20 lg A(0 )  20 lg( 0.707)  3,01 dB.
qiymətinin ödənildiyi tezilkdir.[0 – 0 ] intervalı “buraxma
zolağı” adlanır. Qeyd etmək vacibdir, ki bəzi ədəbiyyatda kəcmə
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tezliyi 0
kimi ATX-nin A(0)=1(L(0)=0) qiymətinə uyğun
gələn tezlik qəbul olunur.
Tezlik  olduqda ATX sıfra yaxınlaşır, yəni A0 (bax,
şəkil 3.18, b). Şəkil 3.18,c-də süzgəcin FTX(φ○) göstərilmişdir.
Matlabda Batterbortun süzgəc-prototipinin 0=1 hesabatı
[z,p,k]=buttap(n) funksiyasının köməyi ilə aparılır. n – daxil
edilən tərtibdir.
Şəkil 3.18-də n=5 üçün Matlab proqramı və süzgəcin
xarakteristikaları göstərilmişdir.
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a)
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b)

c)
Şəkil 3.18

3.6.1.2. Birinci dərəcəli Çebışev süzgəci
Bu süzgəcdə ötürmə funksiyasının sıfırları yoxdur, qütbləri isə
S müstəvisinin sağ tərəfində ellips üzrə bərabər paylanıblar (şəkil
2.6, a).
Bu süzgəcin ATX xarakteristikası:
1
A() 
  

1   2 Tn2 

0


burada, 0 – kəsmə tezliyi, Tn(x) – n-tərtibli Çebışev polinomu, n
– süzgəcin tərtibi,  - buraxma zolağında ATX-nın pulsasiyalarını
təyin edən parametrdir, dB. Məsələn, n=5 üçün T5(x)=16x520x3+5x, burada arqument x=(/0).
x  1 qiymətində Tn(x) funksiyası [-1, +1] intervalında
dəyişir,

x  1 qiymətlərində isə sonsuz artır. Bu səbəbdən

Çebışev süzgəcinin ATX-sı buraxma zolağında, yəni
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   0 

1 1   2 ,1 intervalında, kənarda     
0


isə monoton sönür (bax, şəkil 2.6, b).
=0 tezliyində əgər n–tək olarsa A=1, n cüt olarsa
qiymətlərində

A  1 1   2 . Kəsmə 0 tezliyində A  1 1   2 . 
halında ATX, yəni A(ω)0.
Eyni tərtibli Battervort süzgəcinə nisbətən Çebışev süzgəci
buraxma zolağından ləngitmə zolağına keçid oblastında daha dik
enməni təmin edir.
 ilə desibellə (dB) ifadə olunmuş pulsasiya səviyyəsi Rp
arasında əlaqə:









R p  20 lg 1   2  10 lg 1   2 dB,
R / 10

  10 p  1 .
Şəkil 3.19-də n=5 üçün qütblərin paylanma sxemi (a), ATX
A(ω) (b) və FTX φ(ω) (c) göstərilmişdir.
Süzgəc-prototip
0=1
üçün
Matlabda
süzgəcin
xarakteristikaları cheb1ap funksiyasının köməyi ilə hesablanır:
[z,p,k]=cheb1ap(n,Rp).
Şəkil 3.19-da Matlab proqramı və birinci dərəcəli Çebışev
süzgəcinin n=5, Rp=0,5 qiymətlərində xarakteristikaları
göstərilmişdir.
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a)
105

b)

c)
Şəkil 3.19. n=5, Rp=0,5 dB

Eyni tərtibli Batterbort cüzgəcinə nisbətən Çıbışev süzgəci
buraxma zolağından ləngimə zolağına daha dik enməni təmin edir.
3.6.1.3. Ikinci dərəcəli Çebışev süzgəci
Başqa süzgəclərdən fərqli olaraq bu süzgəcin ötürmə
funksiyasının sıfırları da mövcuddur. Ötürmə funksiyası:
1
W2 ( s)  1  W1 ( s).
s
Burada W1, W2 – uyğun olaraq 1-ci və 2-ci dərəcəli Çıbışev
süzgəclərinin ötürmə funkciyalarıdır.
Bu halda da süzgəc iki , 0 sazlama parametrlərinə malikdir.
İkinci dərəcəli Çıbışev süzgəcinin ATX-sı:
1
A() 
.
2
1

Tn2 0

Burada, 1-cidən fərqli olaraq  ATX –nin pulsasiyalarınını
(dpyünmələrini) Rs- ləngitmə (задержка) zolağında xarakterizə
edir. Bu halda da
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Rs  20 lg 1   2  10 lg 1   2 , dB
  10 Rs / 10  1.
Süzgəcin xarakteristikaları Matlabda cheb2ap funksiyasının
köməyi ilə hesablanır:
[z,p,k]=cheb2ap(n,Rs).
Şəkil 3.20-də pulsasiyaların səviyyəsinin Rs=20 qiymətində
Matlab proqramı (a), süzgəcin xarakteristikaları -sıfır və
qütüblərin paylanma sxemi (b), ATX (c) və FTX (ç)
göstərilmişdir.

a)
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b)
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Şəkil 3.20

Şəkil 3.20, a-da x- qütüblər,○- sıfırlar göstərilmişdir.
3.6.1.4. Elliptik süzgəclər
Bu süzgəclər müəyyən mönada 1-ci və 2-ci dərəcəli Çıbışev
süzgəclərini birləşdirir.Elleptik süzgəcin həm buraxma, hən də
ləngitmə zolaqlarında pulsasiyaları tənzimləməyə imkan verən iki
, L parametrləri mövcuddur. Bunun hesabına buraxma və
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ləngimə zolaqları arasinda kəskin enmə (əyrilik) yaratmaq
mümkün olur.
Elliptik süzgəcin ATX-xarakteristikası:
1
A() 
.

2 2 
1   Rn  , L 
 0 
Burada ω0-əvvəldə olduğu kimi kəcmə tezliyi, n-süzgəcin
tərtibi, Rn(.)-n tərtibli Çıbışevin rasional funksiyası, , L 
buraxma və ləngimə zolağında pulsasiyaların səviyyəsini təyin
edən parametrlərdir.
Matlabda elliptik süzgəc-prototip ellipap funksiyasının
köməyi ilə hesablanır:
[z,p,k]=ellipap(n,Rp , Rs).
n-süzgəcin tərtibi, Rp-buraxma zolağında pulsasiyaların
(döyünmələrin) səviyyəsi, Rs- ləngimə zolağında pulsasiyaların
səviyyəsi.Səviyyələr desibel (dB) ilə verilir.
Şəkil 3.21-də n=5, Rp=0.5 dB,Rs=20 dB qiymətlərində elliptik
süzgəcin hesablama proqramı və uyğun xarakteristikalar
göstərilmişdir.
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a)

b)
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Şəkil 3.21
Şəkil 3.21,b-dən göründüyü kimi bu süzgəcin (ötürmə
funksiyasının) 4 sayda sıfrı və 5 sayda qütbü mövcuddur. Elliptik
süzgəcdə buraxma zolağından ləngimə zolağına kecid demək
olar ki, ani baş verir.
Praktikada yuxarıda baxdığımız süzgəclərdən çox fərqlənən
Bessel süzgəcindən də istifadə edilir.
3.7. Aşağı tezlikli süzgəc-prototipin
digər süzgəclərə çevrilməsi
3.7.1. Aşağı tezlikli süzgəc-prototipin (ATS) kəsmə
tezliyinin dəyişdirilməsi
Süzgəc prototipdə kəsmə tezliyi 0=1 rad/s götürülmüşdür. Bu
halda ATS-in sadəcə olaraq 0 kəsmə tezliyini dəyişdirmək
lazımdır. Bu əməliyyat tezlik oxunun miqyaslaşdırılmasından
s
ibarət olub s 
əvəzləməsi ilə yerinə yetirilir. Burada 0
0
lazım olan kəsmə tezliyidir. Belə çevrilmə lp2lp funksiyasının
köməyi ilə həyata keçirilir:
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[b1, a1]=lp2lp(b,a,0),
b1, a2 – yeni süzgəcin ötürmə funksiyasının əmsallarıdır.
Giriş parametrləri ATS (aşağı tezlikli süzgəc) süzgəcprototipin qabaqcadan hesablanmış ötürmə funksiyasının məxrəc
və surətindəki polinomların a, b əmsalları və lazım olan 0 kəsmə
tezliyidir. Bu tezlik süzgəclənən siqnalın maksimal tezliyi kimi
daxil edilir. Tezlik sabittdirsə bu tezliyin özü maksimal tezliyə
bərabərdir.
Şəkil 3.22-də kəsmə tezliyi f0=2kHz=2000Hz (0=f0/2
rad/san) buraxma zolağında döyünmənin səviyyəsi Rp=3 dB olan
birinci dərəcəli n=5 tərtibli Çebışev süzgəcini hesablama proqramı
və sintez olunan yeni ATS-in ATX göstərilmişdir.
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Şəkil 3.22
Göründüyü kimi , f0=2 kHz kəsmə tezliyində (3.14) ifadəsinə
əsasən A(2)  1 / 2  0,707 alınmışdır. Alınmış süzgəcin ötürmə
funksiyası:
WF 

1.9632 1019
.
s 5  7219.4s 4  2.2345 108 s 3  1.0893 1012 s 2  1.0173 1016 s  1.9632 1019

3.7.2. ATS-in yüksək tezlikli süzgəcə (YTS) çevrilməsi
Aşağı tezlikli süzgəc-prototipdən verilmiş 0-lı yüksək
tezlikli süzgəcə keçmək üçün tezlik oxunu sadəcə çevirmək
lazımdır. Bu məqsədlə ötürmə funksiyasında aşağıdakı əvəzləmə
yerinə yetirilir:

s 0,
s
0 - YTS-in lazım olan kəsmə tezliyidir. Belə çevirmə ATX-nin
A(0) və A() qiymətlərinin yerini dəyişir.
Hesablamalar Matlabda lp2hp funksiyasının köməyi ilə yerinə
yetirilir: [b1, a1]=lp2hp(b,a,0).
Şəkil 3.23-də kəsmə tezliyi f0=2 kHz buraxma zolağında
döyünmələrin səviyyəsi Pp=3 dB olan birinci dərəcəlin=5 tərtibli
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yuxarı tezlikli Çebışev süzgəcinin hesablama proqramı və yeni
süzgəcin ATX göstərilmişdir.

Şəkil 3.23
f0=2 Hz kəsmə tezliyi üçün YTS süzgəcin ötürmə
funksiyasının əmsallarını:
b=[1],
a=[1 81.832 1383.7 44821 2.2867e+005 5.0019e+006].
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3.7.3. ATS-in zolaq süzgəcinə çevrilməsi
Bu halda lazım olan [1, 2 ] zolağını almaq üçün tezlik
oxunu daha mürəkkəb transformasiya (çevirmək) etmək lazımdır.
Bu halda ötürmə funksiyasında aşağıdakı əvəzləmə yerinə
yetirilir:
2

 s 
   1

.
sQ 0 
s
0

Burada 0  12 - həndəsi orta tezlik;
Q  0 2  1  ; 1, 2 – süzgəcin buraxma zolağının aşağı və
yuxarı qiymətləridir.
Belə çevirmə Matlabda lp2bp funksiyasının köməyi ilə yerinə
yetirilir:
[b1, a1]=lp2bp(b,a,0, B).
0 – həndəsi orta tezlik, B - süzgəcin buraxma zolağının eni,
rad/s.
Şəkil 3.24-da buraxma zolağı f1=2 kHz, f2=9 kHz və Pp=3 dB
olan birinci dərəcəli n=5 tərtibli zolaq Çebışev süzgəcinin
hesablama proqramı və ATX qrafı göstərilmişdir.
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Şəkil 3.24
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f1=2 Hz, f2=9 Hz qiymətlərində zolaq süzgəcin ötürmə
funksiyalarının əmsalları:
b=[1.0311e+007 0 0 0 0 -0.001085],
a=[1 25.268 6290.3 1.1853e+005 1.2412e+007 1.5324e+008
8.8199e+009
5.9852e+010
2.2572e+012
6.4431e+012
1.812e+014].
3.7.4. ATS-in rejektor süzgəcə çevrilməsi
Bu halda süzgəc-prototipin ötürmə funksiyasında zolaq
süzgəcinin tərsinə olan əvəzləmə aparılır:
s
0
.
s
  s 2 
Q    1
  0 



Matlabda bu əvəzləmə lp2bs funksiyasının köməyi ilə həyata
keçirilir:
[b1, a1]=lp2bs(b,a,0, B).
İşarələmələr əvvəlki bölmədə olduğu kimidir.
Beləliklə, süzgəci sintez etmək üçün əvvəlcə uyğun süzgəcprototipi hesablayıb, sonra müvafiq Matlab funksiyasının köməyi
ilə müvafiq əvəzləmə edilir.
Şəkil 3.25-da tutma zolağı f1=8 kHz - f2=12 kHz, =3dB olan
birinci dərəcəlik n=5 tərkibli Şebışev rejektor süzgəcinin
hesablama proqramı və ATX göstərilmişdir.
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Şəkil 3.25
Proqrama əsasən f1=8 kHz, f2=12 kHz qiymətləri üçün rejektor
süzgəcinin ötürmə funksiyasının əmsalları:
b=[1 0 18950 0 1ş4364e+008 0 5.4437e+011 0.050511
1.0316e+015 47.545 7.8191e+017].
a=[1 163.66 24484 2.8397e+006 2.1022e+008 1.6983e+010
7.9673e+011
4.0788e+013
1.3328e+015
3.3766e+016
7.8191e+017].
3.8. Simulink paketində modelləşdirmə
Süzgəcin buraxma qabiliyyətinin yoxnalınması.Simulinkdə
tezliyi vizual olaraq müşahidə edə bilmək üçün əvvəlcə ATS
süzgəcini (103 dəfə az) f0=2 Hz kəsmə tezliyi üçün hesablayaq. Bu
halda f0=2000 Hz tezliyi üçün alınmış süzgəcin ötürmə

 

i

funksiyasının əmsalları 10 3 , i=05 dəfə azalır:
b=19632, a=[7.2194 223.45 1089.3 10173 19632].
Şəkil 3.26, a-da süzgəcin Simulink paketində modelləşdirmə
sxemi göstərilmişdir. Giriş siqnalı kimi dəyişən tezlikli x=sin(ft)
siqnalı götürülmüşdür, tezlik t[0,15] san ərzində f=0.13 Hz
qədər dəyişir.
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ASAGI TEZLIKLI CEBISEV SUZGECI
sin(wt)
19632
s5 +7.2194s4+223.45s3+1089.3s2+10173s+19632
Chirp Signal

Scope

Transfer Fcn

a)

b)

c)
Şəkil 3.26

Şəkil 3.26, b-dən göründüyü kimi, tezlik f0=2 Hz kəsmə
tezliyini aşdıqdan sonra süzgəc bu rəqsləri kəskin söndürü (Pp=3
dB döyünmə səviyyəsi daxilində).
Şəkil 3.26, c-də dəyişən tezlikli siqnal generatorunun (Chirp
siqnal) parametrlər pəncərəsi göstərilmişdir.
Analoji tədqiqatı digər süzgəclər üçün də aparmaq olar.
Faydalı siqnalın ayrılması. Fərz edək ki, sistemin giriş siqnalı
x(t) tezliyi f=1 Hz olan faydalı g=sin(2t) siqnal ilə yüksək
tezlikli f=4 Hz additiv (cəm şəklində) (t) küyüdən ibarətdir:
x=g(t)+(t)=sin(2t)+ (t).
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Faydalı g(t) siqnalını (t) küydən təmizləmək tələb olunur. x(t)
siqnalı qarışıq və ya küyləşmiş siqnal adlanır və bu siqnalı ölçmək
mümkündür.
Bu məqsədlə əvvəlcə baxdığımız birinci dərəcəli 5-ci tərtibli
buraxma zolağı f0=2 Hz olan aşağı tezlikli Çebışev süzgəcindən
istifadə edək.
Şəkil 3.27-də süzgəcin modelləşmə sxemi (a), ayrı-ayrılıqda
g(t), (t), siqnalları (b), x(t) və təmizlənmiş y(t)x(t) siqnalları (c)
göstərilmişdir.
Asagi tezlikli Cebesev suzgeci , fo =2 Hz

Random
Number

SUZGEC

Ksi
g(t)

x(t)

19632
s5 +7.2194 s4 +223 .45 s3 +1089 .3s2 +10173 s+19632

Sine Wave
Scope

Scope 1

Transfer Fcn

a)

b)

c)
Şəkil 3.27

Göründüyü kimi, süzgəcləmə kifayət qədər qənaətbəxş
aparılmışdır.
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FƏSİL 4
DİSKRET SİQNALLAR VƏ SİSTEMLƏR
Rəqəm sistemlərində siqnallar həm zamana, həm də
səviyyəyə görə kvantlandığından rəqəm qurğularında baş verən
proseslər qeyri-xətti diskret ifadələrin köməyi ilə yazılır.
Tədqiqtları asanlaşdırmaq məqsədi ilə rəqəm sistemlərinin və
siqnallarının nəzəri tədqiqatlarında yalnız zamana görə
kvantlamadan istifadə olunur. Bu halda riyazi yazılış amplitud
impuls modulyasiyalı (AİM) diskret sistemlərə uyğun gəlir.
4.1. Rəqəm siqnalların və sistemlərin zaman
oblastında yazılışı
Фасилясиз (кясилмяз вя йа аналог) системлярдя олдуьу кими, импулс
системляринин дя рийази йазылышыны ики група айырмаг олар:
а) заман областында, сонлу-фярг тянликляринин кюмяйи иля йазылыш;
б) дискрет Лаплас вя З-тясвирлярдя ютцрмя функсийаларынын кюмяйи иля
йазылыш.
Яввялъя, импулс системляриндя истифадя олунан сигналларын заман
областында ифадя формалары иля таныш олаг.
4.1.1. İmpuls və çəpər funksiyası
1. Импулс функсийасы. Яэяр гурьу (манга, обйект, АТС) эиришиня
дискретлик мянбяйи олан квантлайыъы гошулмуш аналог гурьусудурса, беля
гурьуда дискрет сигналларын тясириндян тактларарасы (дахили) кечид просесляри
мювъуд олур.
Аналог гурьулары ващид ( t ) импулсун йаратдыьы чяки функсийасы иля
там характеризя ола билдийиндян дискрет эириш сигналларыны ( t ) импулсларынын кюмяйи иля тясвир етмяк физики мащиййятя даща уйьундур.
Бу тяляби юдяйян чыхыш сигналлары ардыъыллыьы квантлайыъынын фасилясиз
x( t ) сигналынын дискрет x(kT) , k  0,1,2, гиймятляри иля модуллашдыры122

лан вя t k  kT заман анларында тясир эюстярян x(kT) сащяли (интенсивликли) ващид (t  kT) импулслар ардыъыллыьы шяклиндя тясвир олунур:

x* (t )  x(0)(t  0)  x(T)(t  T)    x(kT)(t  kT)   (4.1 )
(4.1) шяклиндя йахылмыш заман функсийасы импулс функсийасы адланыр.
Дирак (t  kT) функсийасынын амплитуду  олдуьундан бу йазылыш
символик характер дашыйыр. Буна бахмайараг x(kT)  const вя

(t  kT) -нин Лаплас тясвири e kT олдуьундан беля йазылыш формасы
тясвирлярин кюмяйи иля апарылан тядгигатлары олдугъа асанлашдырыр.
Шякил 4.1, а-да x* ( t ) импулс функсийасынын шярти ишарялянмяси
эюстярилмишдир.

Шякил 4.1
2. Çəpər функсийаsı. Рягям системлярини заман областында,
сонлу-фярг тянликляринин кюмяйи иля йаздыгда импулс функсийасындан дейил шябякяли вя йа сяпяр функсийадан истифадя олунур. Яэяр
гурьу тябиятъя дискрет, мясялян, рягям гурьусудурса онун эириш
вя чыхыш сигналлары дискрет рягямляр шяклиндя ифадя олунур. Беля
гурьуларда ямялиййатлар такт арасы динамика иля мцшайят олунмадыьындан импулс анлайышындан истифадя олунмур.
Рягям системляриндя эириш вя чыхыш мялуматы кими ядяди
гиймяти йалныз x(kT) , k  0,1,2, заман анларында мялум олуб,
аргументин аралыг kT  t  (k  1)T гиймятляриндя сыфра бярабяр олан
дискрет функсийадан истифадя едирляр. Беля функсийа шябякяли функсийа
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адланыб, ашаьыдакы шякилдя йазылыр:

 x(kT) яэяр t  kT ,
x* ( t )  
k0
яэяр kT  t  (k  1)T .
0

(4.2 )

Бурада да Т яввялдя олдуьу кими квантлама аддымыдыр.
Шякил 4.1, б-дя (4.2)-нин шярти ишарялянмяси эюстярилмишдир.
Кясилмяз x( t ) функсийасындан уйьун шябякяли функсийаны алмаг
цчцн садяъя олараг t  kT явязлямясини етмяк лазымдыр. x(t )  1(t )
вя x(t )  t кясилмяз функсийаларына уйьун эялян x* (t )  1(kT)  1 вя
x* ( t )  kT шябякяли функсийалары шякил 4.2, а вя б-дя эюстярилмишдир.

Шякил 4.2
Уйьун импулс функсийалары шякил 4.3, а вя б-дя эюстярилмишдир.

Шякил 4.3
Шябякяли x* (t )  1(kT) вя x* (t )  kT функсийаларынын импулс
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функсийасы шяклиндя йазылышы:


x* ( t )  1  ( t 0)  1  ( t T)    1  ( t kT)     ( t kT) ;
k 0

x* ( t )  0  ( t  0)  T  ( t  T)  2T  ( t  2)   
 kT( t  kT)   



 kT(t  kT) .

k 0

Импулс x* ( t ) вя шябякяли x* ( t ) функсийаларынын Лаплас вя
З-тясвирляринин ейни олмасы аналог вя рягям гурьулары арасында
мцяййян уйьунлуг йаратмаьа имкан верир.
4.1.2. Сонлу-фярг тянликляри
Рягям гурьусуна эириш вя чыхышын кечмиш дискрет гиймятлярини
чыхышын индики, йяни ъари гиймятиня чевирян чевириъи кими бахмаг
олар.
Цмуми щалда хятти стасионар гурьулар (обйектляр) цчцн дискрет кямиййятлярин асылылыьыны ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:

y(kT)  a1y[(k  1)T]  a 2 y[(k  2)T]    a n y[(k  n )T] 
 b0 x(kT)  b1x[(k  1)T]    b m x[(k  m)T] ,

(4.3 )

n  m, k  0,1,2,
Бурада x()  эириш, y()  чыхыш дяйишянляринин дискрет гиймятляри,
йяни шябякяли функсийалар; a i , bi  const  сабит ямсаллар;
n, m  const  кечмиш мялуматын дяринлийини характеризя едян
сабит кямиййятлярдир.
Тянлик (4.3) н тяртибли хятти сонлу-фярг тянлийи адланыр. Бу
тянлик мцхтялиф дискрет гурьуларын тянликлярини, фасилясиз диференсиал
тянликлярин дискрет аналогуну, ядяди щесаблама цсулларынын тятбиги
нятиъясиндя алынмыш щялляри (компцтер програмы) вя с. характеризя
едя биляр.
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Эюрцндцйц кими, чыхышын ъари y(kT) гиймятини щесаблайа билмяк цчцн чыхышын юзцнцн y(k 1),, y(k  n) кечмиш заман
анларындакы н сайда, эиришин ися x(k), x(k 1),, x(k  m) ъари вя
кечмиш заман анларындакы m  1 сайда дискрет гиймятляри мялум
олмалыдыр. Бу гиймятляр ( x(k ) -дан башга) сонлу-фярг тянлийинин
башланьыъ шяртляри адланыр. Яэяр k 0  0 (йяни t 0  0 ) оларса,
башланьыъ шяртляр кими y(1), y(2),, y(n) вя x(1),, x(m)
гиймятляри верилмяидир. Башланьыъ шяртляр щаггында щеч бир априор
мялумат йохдурса, бу гиймятляри сыфыра бярабяр эютцрмяк олар.
Башланьыъ шяртляря ясасян y(0) щесабландыгдан сонра биринъи
итерасийада (4.3) тянлийинин саь тяряфиня k  1 йазыб, артыг тапылмыш
y(0) гиймятиндян истифадя едяряк y(1T) щесабланыр вя с.
Беляликля, аддым-аддым, щяр k итерасийасында эиришин верилмиш
x(k ) , чыхышын ися щесабланмыш y[(k 1)T] гиймятлярини йериня
йазараг чыхышын y(kT) , k  k 0 гиймятляри садя рекурент алгоритм
ясасында щесабланыр.
Эюрцндцйц кими, сонлу-фярг схеми цзря щесабламалары йериня
йетиря билмяк цчцн чыхышын н сайда, эиришин ися m  1 сайда щяр
тактда (аддымда вя йа итерасийада) йениляшян гиймятлярини
йаддашда сахламаг лазымдыр.
Сонлу-фярг тянликляри кясилмяз диференсиал тянликляря нисбятян
о эюзял хцсусиййятя маликдир ки, онлар щяля йазылыш конструксийасында щялл алгоритмини якс етдирир.
Гейд едяк ки, хятти сонлу-фярг тянликляринин аналитик щялл
цсуллары да мювъуддур. Бу щалда щесабламалар даща (4.3) рекурент
схем цзря дейил, билаваситя
y(k)  (k) , k  0,1,2,
аналитик щялли ясасында апарылыр. Бурада садялик цчцн квантлама
аддымы T  1 s эютцрцлмцшдцр.
Мясялян,
y(k  3)  4y(k  2)  5y(k  1)  2y(k)  u(k) , k  0,1,2,
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тянлийинин y(0)  y(1)  y(2)  0 вя эириш идаря сигналынын u(k)  k
щалында аналитик щялли:

y( k )  2 k  1 

k (5  k 2 )
, k  0,1,2,
3!

Ъядвял 4.1-дя k  0,1,2,,7 цчцн чыхышын щесабланмыш
гиймятляри эюстярилмишдир.
Ъядвял 4.1

k
y( k )

0
0

1
0

2
0

3
0

4
1

5
6

6 7
22 64

Аналитик щялл башланьыъ шяртляри дя юдямяли олдуьундан, ъядвялдян
эюрцндцйц кими, биринъи дюрд гиймят сыфра бярабярдир.
4.1.3. Sonlu-fərq tənliklərinin аналог моделляр
ясасында qurulması
Фярз едяк ки, аналог (фасилясиз) обйектин диференсиал тянлийи ашаьыдакы
шякилдя верилмишдир:
a 0 y( n ) ( t )  a1y( n1) ( t )    a n y( t ) 
 b0 u ( m) ( t )  b1u ( m1) ( t )    b m u ( t )

(4.4 )

Башланьыъ шяртляр:
y(0)  y0 , y (0)  y10 ,  , y( n1) (0)  y0n1 ;
Бу тянлийя уйьун эялян дискрет тянлийин алынма цсулу иля таныш
олаг. Мцщяндис практикасында эениш тятбиг олунан вя ейни
заманда чох садя олан цсуллардан бири (4.4) тянлийиндяки эириш у
вя чыхыш й дяйишянляринин тюрямяляринин сонлу-фярг схемляри иля
апроксимасийасына ясасланыр. Яэяр фасилясиз тянликдя интеграллар да
иштирак едярся, онлары да дискрет аналоглары иля явяз етмяк
лазымдыр.
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Тюрямяляри явяз етдикдя сол, саь вя мяркязи сонлу-фярг
схемляриндян истифадя олунур. Сол-фярг явязлямясиндян истифадя
етдикдя функсийанын (бурада f ( t ) иля ишаря олунмушдур) бахылан
(ъари) t  kT заман анындан солда йерляшян вя артыг мялум олан
кечмиш гиймятляриндян истифадя олунур:
df ( t ) f (kT) f (kT)  f [(k  1)T]
,


dt
T
T

d 2f ( t ) 2f (kT) f (kT)  f [(k  1)T]



dt 2
T2
T2
f (kT)  2f [(k  1)T]  f [(k  2)T]

,
T2
d3f ( t ) 3f (kT) 2f (kT)  2f [(k  1)T]



dt 3
T3
T3
(4.5 )
f (kT)  3f [(k  1)T]  3f [(k  2)T]  f [(k  3)T]

,
T3
...............................

d n f ( t ) n f (kT) n 1f (kT)  n 1f [(k  1)T]
.


dt n
Tn
Tn

Истянилян р тяртибли сонлу-фярг цчцн:
r
r
r f (kT)   (1) r   f [(k  )T] .

 0
Бурада символик йазылыш олан

r
r!
   Сr 

!
(
r
 )!

 

(4.6 )

(4.7 )

биномиал ямсалдыр.
Эюрцндцйц кими р тяртибли тюрямяни щесабламаг цчцн функсийанын
ъари f (kT) вя р сайда кечмиш f [(k 1)T] , f [(k 2)T] ,  , f [(k  r)T]
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дискрет гиймятляри мялум олмалыдыр.
Ифадя (4.6)-йя ясасян r фярглярини ачараг ( y( t ) вя u ( t ) дяйишянляри цчцн заманын ъари t  kT гиймятини йазмаг лазымдыр)
ейни аргументляря нязярян груплашдырма апарыб щяр тяряфи y(nT) нин ямсалына бюлсяк аларыг:

y(kT)  A1y[(k  1)T]    A n y[(k  n )T] 
 B0u (kT)  B1u[(k  1)T]    Bm u[(k  m)T] .

(4.8 )

Ифадя (4.8) н тяртибли (й-ин тюрямясинин ян бюйцк тяртибиня
эюря) сол сонлу-фярг тянлийи олуб рекурент ифадядир.
Бурада A i ямсаллары илкин a i вя Т тактындан асылыдыр. Bi
ямсаллары да юз нювбясиндя bi , Т вя a 0 ямсалларындан асылыдыр.
Квантлама Т аддымыны кичилтдикъя (4.8) моделинин дягиглийи артыр.
Дискрет моделдя ямсалларын Т-дян асылы олмасы системин
дайаныглыьынын вя кейфиййят эюстяриъиляринин квантлама тактындан
асылы олмасына сябяб олур. Бу хцсусиййят Т-нин сечилмясиня сярт
тялябляр гойур.
Тюрямяляри саь-фярг ифадяляри иля явяз етдикдя:
df ( t ) f [(k  1)T]  f (kT)

dt
T

Йцксяк тяртибли тюрямяляр яввялдя эюстярилмиш гайдада явяз
олунур. Бу щалда ъари y( t ) вя u ( t ) дяйишянлярини y(kT) вя
u (kT) иля явяз етмяк лазымдыр. Бу йолла алынмыш сонлу-фярг тянлийинин ямсаллары цмуми щалда (4.8) тянлийинин ямсалларындан
фярглянир вя сол тяряф н такт, саь тяряф ися м такт сола сцрцшмцш
олур.
Цмуми щалда саь-фярг тянлийи ашаьыдакы шякилдя йазылыр:

y[(k  n )T]  A1y[(k  n 1)T]    A n y(kT) 
 B0 u[(k  m)T]  B1u[(k  m 1)T]    Bm u (kT) .

(4.9 )

(4.9) шяклиндя йазылмыш тянлийин цстцн ъящяти ондадыр ки, башланьыъ
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ан k 0  0 ( t 0  0 ) эютцрцлдцкдя аргументин физики олараг баша
дцшцлмяйян мянфи гиймятляри иля ишлямяк лазым эялмир. Бурада
башланьыъ шяртляр дяйишянлярин мцсбят аргументляриня аид олур:
y(0),y(1T),...,y[(n-k)T] .
Щесабламалар y(nT) гиймятиндян башлайараг апарылыр. Яввялки гиймятляр ися башланьыъ шяртляр шяклиндя габагъадан верилир.
k 0  0 анына бцтцн башланьыъ шяртляр щазыр оларса, дейирляр ки,
систем башланьыъ вязиййятя нязярян щяйяъанланмышдыр.
Тюрямялярин сонлу-фярг схемляри васитяси иля апроксимасийа
цсулу о вахт гянаятбяхш нятиъяляр верир ки, квантлама аддымы
кифайят гядяр кичик олсун. Лакин сонлу-фяргл тянлийини еля гурмаг
олар ки,дягиглик Т-дян асылы олмасын.
Мисал 4.1. Апериодик манганын фасилясиз диференсиал тянлийи
верилмишдир:
T0 y (t )  y(t )  bu(t ) , y(0)  0 .
Бу тянлийин сол-фярг аналогуну тяртиб етмяк лазымдыр. Тюрямяни
апроксимасийа етмяк цчцн яввялъя сол-фярг ифадясиндян истифадя
едяк:
dy y(kT)  y[(k  1)T]

.
dt
T
Дяйишянлярин ъари гиймятляри цчцн y(t )  y(kT) , u(t )  u(kT)
гябул едиб бу ифадяни илкин тянликдя йериня йазсаг, аларыг:
y(kT)  A1y[(k 1)T]  В0u(kT) , k  0,1,2,

Башланьыъ шярти сыфыр гябул едяк: k  0 , y[(1)T]  0 .
A1  

T0
bT
, B0 
.
T0  T
T0  T

Саь-фярг ифадясиндян истифадя етдикдя ися:
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y[(k 1)T]  A1y(kT)  В0u(kT) , k  0,1,2,

Башланьыъ шярти сыфыр гябул едяк: k  0 , y[(0)T]  0 .
Бурада ямсаллар
T T
bT
, B0 
.
A1   0
T0
T0
Эюрцндцйц кими, сол вя саь-фярг тянликляринин ямсаллары
мцхтялиф алыныр. Лакин квантлама аддымы T  0 кичилдикъя бу
ямсаллар бир-бириня йахынлашыр.
Параметрлярин T0  1 с , T  2 с , b  2 гиймятляриндя фасилясиз
тянлийин щялли y(t )  2(1  e t ) .
Сол-фярг тянлийи ися

y(0.2k)  0.8333y[0.2(k 1)]  0.3333u(0.2k) , k  0,1,2,
Фасилясиз щялля ясасян чыхышын гярарлашма гиймяти у()  2 .
Ъядвял 4.2-дə u(kT)  1(kT)  1 ващид тякан сигналы цчцн щесабламаларын нятиъяляри, шякил 4.4-дя ися уйьун графикляр эюстярилмишдир.
Ъядвял 4.2
t

k

y( t )

y(0.2k)

u (0.2k )

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


0
1
2
3
4
5


0.0000
0.3625
0.6593
0.9024
1.1013
1.2642


0.3333
0.6111
0.8425
1.0354
1.1667
1.3055


1
1
1
1
1
1


y* (0.2k )
0.000
0.333
0.611
0.842
1.035
1.196


Сол-фярг тянлийиндян истифадя етдикдя t  0 башланьыъ анында 0
явязиня y(0)  0.333  u(0)  0.333 алыныр ки, бу да башланьыъ интервалда гянаятбяхш сайыла билмяз. Заман артдыгъа ися фасилясиз y( t )
просесиня нязярян хята азалмаьа башлайыр. Гейд едяк ки, башлан131

ьыъ хятаны квантлама аддымыны кичилтмякля азалтмаг олар. Беля ки,

Şəkil 3.4
T  0.1 с эютцрсяк, B0  0.1818 вя y(0)  0.1818 dəqiq
аларыг.
Мисал 4.2. Икигат интеграллайыъы манганын

y(t )  bu(t ) , y(0) 0 , y (0) 0
тянлийи верилмишдир. Уйьун сонлу-фярг тянлийини гурмаг тяляб олунур. Бу щалда n  2 , m  0 .
Икинъи тяртиб тюрямяни
d 2 y y(kT)  2 y[(k  1)T]  y[(k  2)T]

dt 2
T2

сол-фярг схеми иля явяз едиб u(t )  u(kT) гябул етсяк йазмаг
олар:
y[kT]  2y[(k 1)T]  y[(k  2)T]  T 2bu(kT) , k  0,1,2,

Башланьыъ шяртляри k  0 , y(2)  y(1)  0 гябул едяк.
Параметрлярин b  2 , T0  1 с гиймятляриндя фасилясиз вя дискрет тянликлярин щяллярини мцгайися едяк. Фасилясиз тянлийин сыфыр
башланьыъ шяртляриндя щялли координат башланьыъындан кечян y  t 2
параболасыдыр.
Ъядвял 4.3-дя u  1(t ) ващид тякан сигналы цчцн щесабламаларын
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нятиъяляри эюстярилмишдир. Эюрцндцйц кими, башланьыъ етапда бюйцк
хяталар мцшащидя олунур. Хятанын йцксяк олмасы Т квантлама аддымынын
бюйцк олмасы иля ялагядардыр.
Ъядвял 4.3
t

k

y( t )

y(0.1k)

u(0.1k)

0.0 0
0.2 2
0.4 4
0.6 6
0.8 8
1.0 10

0.000
0.040
0.160
0.360
0.640
1.000

0.02
0.12
0.30
0.54
0.84
1.22

1
1
1
1
1
1

y* (0.1k )
0.00
0.06
0.20
0.42
0.72
1.10

1. Башланьыъ шяртлярин ялагяляндирилмяси. Яввялдя гейд олундуьу
кими, (4.8) сол-фярг тянлийи иля y[kT] гиймятлярини k  0 ( t 0  0 )
гиймятиндян башлайараг щесабладыгда y(1), y(2),, y(n) башланьыъ шяртляри мялум олмалыдыр. Эюрцндцйц кими, бу щалда y(0)
башланьыъ шярт кими верилмяйиб (4.8) ифадясиня ясасян щесабланыр.
Лакин (4.8)-ун кясилмяз (4.4) аналогунда y(0) башланьыъ шярти
кими иштирак едир. Бу уйьунсузлуьу арадан галдырмаг цчцн (4.8)
сонлу-фярг тянлийиндя y[kT] чыхыш кямиййятинин щесабланмасыны
k  1 гиймятиндян башламаг олар. Бу щалда, башланьыъ шяртляр
йеня н сайда олуб, бир такт сцрцшмцш олур:

y[0], y[1],, y[1  n] .
Инди y[0]  y(0)  y0 гябул едиб, y[1], y[2], башланьыъ
шяртлярини тюрямялярин сол-фярг схемляриня
y[0]  y[1]
 y (0)  y10 ,
T

y[0]  2 y[1]  y[2]
 y(0)  y02
2
T
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....................

ясасян тяйин етмяк олар:
y[0]  y0 ,

y[1]  y[0]  Ty10  y0  Ty10 ,

(4.10)

y[2]   y[0]  2y[1]  T 2 y02  y0  2Ty10  T 2 y02 ,
.......................

Гейд едяк ки, садялик цчцн y[] кямиййятинин аргументиндя
Т йазылмамышдыр.
Бахылан цсулун чатышмайан ъящяти щесаблама k  1 -дян
башладыьындан идаря сигналынын башланьыъ u (0) гиймятинин нязяря
алынмамасыдыр. Яэяр u (0) чох бюйцк оларса, эюстярилян хцсусиййят
ялавя хяталара эятиря биляр.
Мисал 4.1 цчцн (3.10)-я ясасян башланьыъ шярт y[0]  0 , мисал
4.2 цчцн ися y[0]  0 , y[1]  0 гябул олунараг, щяр ики щалда
щесабламалар k  1 гиймятиндян башланмышдыр. Нятиъяляр, уйьун
олараг, ъядвял 4.2 вя ъядвял 4.3-нин ахырынъы сцтунунда y* иля
эюстярилмишдир.
Эюрцндцйц
кими,
башланьыъ
шяртлярин
ялагяляндирилмяси апроксимасийа дягиглийини хейли йахшылашдырыр.
Мисал 4.3. Йеня мисал 4.2-дя верилмиш тянлийя бахаг. Бурада
башланьыъ шяртляри сыфыр дейил, y0  2 , y 0  1 эютцряк. Фасилясиз
y  bu тянлийинин сыфыр олмайан башланьыъ шяртлярдя щялли:

1
y( t )  but 2  y 0 t  y0 , u  const .
2
Уйьун сол-фярг тянлийи:
y[kT]  2y[(k 1)T]  y[(k  2)T]  T 2bu(kT) , k  0,1,2,

Ифадя (4.10)-я ясасян башланьыъ шяртляри щесаблайаг:
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y[0]  2 , y[1]  2  0.11  1.9 .
Ъядвял 4.4-дя b  2 , T0  0.1 с вя u(kT)  1(kT)  1 ващид
тякан сигналы цчцн щесабламаларын нятиъяляри эюстярилмишдир.
Башланьыъ шяртлярин ялагяляндирилмяси фасилясиз тянлийин апроксимасийа дягиглийини бурада да артырмышдыр.
2. Ямсаллар арасында ялагя. Сонлу-фярг тянлийи иля уйьун диференсиал
тянлийин ямсаллары арасында ялагяни гурмаьа чалышаг. Ялагя дцстурлары бу
тянликляр арасында гябул олунмуш йахынлыг мейарындан асылыдыр.
Ян идеал йахынлыг мейары бу тянликлярин аналитик y( t k ) вя дискрет
y(kT) щялляринин k  0,1,2, дискретляшдирмя нюгтяляриндя бярабяр
олмасыдыр, йяни y(t k )  y(kT) . Ейни заманда, бу шяртин юдянмяси Тдян асылы олмадыьындан ону кифайят гядяр бюйцк эютцрмяк мцмкцндцр.
Фярз едяк ки, обйектин диференсиал тянлийи мялумдур:
Ъядвял 4.4
t

k

y( t )

0.0 0
0.1 1
0.2 2
0.3 3
0.4 4
0.5 5
0.6 6
0.7 7
0.8 8
0.9 9
1.0 10



2.00
2.11
2.24
2.39
2.56
2.75
2.96
3.19
3.44
3.71
4.00


y* (0.1k )
2.00
2.12
2.26
2.42
2.60
2.80
3.00
3.26
3.52
3.80
4.10


u(0.1k)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


y( n ) ( t )  a1y( n1) ( t )    a n y( t ) 
 b0 u ( m)  b1u ( m1)    b m u , m  n
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(4.11 )

Башланьыъ шяритляр сыфырдыр.
Йцксяк тяртибли y ( n ) тюрямясинин ямсалы ващидя бярабяр олмадыгда тянлийин щяр ики тяряфини бу ямсала бюлмяк лазымдыр.
Уйьун тянлийи ашаьыдакы сол-фярг тянлийи шяклиндя ахтараг:

y(kT)  A1y[(k 1)T]  A 2 y[(k  2)T]   A n y[(k  n )T] 
 B0 u (kT)  B1u[(k 1)T]   Bm u[(k  m)T] .

(4.12 )

Бу тянлийин ямсалларынын илкин (3.11) тянлийин мялум a i вя bi
ямсалларындан асылылыьыны тапмаг тяляб олунур.
A i ямсалларыны системин сярбяст щярякяти заманы, йяни саь
тяряфляри сыфра бярабяр олдуьу щалда, (4.11) вя (4.12) ифадяляринин
характеристик тянликляринин бярабярлийи шяртиндян тапмаг олар.
Характеристик тянликляри тапмаг цчцн бу ифадялярдян сыфыр башланьыъ
шяртляриндя Лаплас чевирмяси алаг. Биринъи тянлик цчцн:
(sn  a1sn1    a n )Y(s)  0 .

Икинъи тянлик цчцн L[Ay(t  )]  Aes Y(s) гайдасындан
истифадя етсяк, аларыг:
(e0s  A1eTs  A2e2Ts  An enTs )Y(s)  0 .

Щяр тяряфи e nTs ямсалына вурсаг (бу щалда ъари k аны k  n
олуб, н такт сола сцрцшцр), аларыг:
(enTs  A1e( n1)Ts  A2e( n2)Ts    An )Y(s)  0 .

Беляликля, уйьун характеристик тянликляр:
sn  a1sn1    a n  0 ,
enTs  A1e( n1)Ts  A2e( n2)Ts    An  0 .

Икинъи тянлийин кюклярини z i иля ишаря етсяк, онларын биринъи
тянлийинин s i кюкляри иля ялагясини беля йазмаг олар:
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(4.13)
zi  esi T , i  1,2,, n .
Ямсаллар a i мялум олдуьундан s i кюклярини биринъи тянликдян
тапыб (4.13) ифадясиня ясасян z i кюкляри щесабланыр. Инди тянлийин
ямсаллары иля кюкляри арасындакы мцнасибяти тяйин едян Вийет
дцстурларындан истифадя етсяк, йазмаг олар:



A 2  z1z 2  z1z3    z1z n  z 2 z3    z n1z n ,

A3  (z1z 2 z3  z1z 2 z 4    z n2 z n 1z n ) ,


.......................

n

A n  (1) z1z 2 z n
A1  (z1  z 2    z n ) ,

(4.14 )

Эюрцндцйц кими, алынмыш ялагя дцстурларына a i ямсаллары билаваситя
дейил, z i кюкляринин васитяси иля дахил олур.
Яэяр илкин олараг сонлу-фярг тянлийи верилярся вя уйьун диференсиал
тянлийин ямсалларыны тапмаг тяляб олунурса, кюкляр арасында ялагя
1
si  ln zi
T
шяклиндя олаъагдыр.
Бу щалда



a 2  s1s 2  s1s3    s1s n  s 2s3    s n 1s n ,

a 3  (s1s 2s3  s1s 2s 4    s n 2s n1s n ) ,


.......................

n

a n  (1) s1s 2 s n
a1  (s1  s 2    s n ) ,

(4.15 )

Инди (4.11) вя (4.12) тянликляринин саь тяряфлярини нязяря алмагла Bi ,
i  1,2,, m ямсалларыны тапаг. Bi ямсаллары щярякятин мяъбури
топлананында иштирак етдийиндян бурада, щяллярин y(t k ) y(kT)
бярабярлийи шяртиндян истифадя едяъяйик. Щяллин конкрет ифадяси у
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идаря тясиринин шяклиндян асылы олдуьундан, ону тяйин етмяк
лазымдыр. АТС-ин кейфиййят эюстяриъиляри вя обйектин параметрляри
адятян ващид тякан сигналынын тятбиги нятиъясиндя алынмыш кечид
характеристикасы ясасында тяйин едилдийиндян, идаря тясири кими
u(t )  1(t )  1 ващид тякан эютцряк.
Бу щалда U(s)  1/ s олдуьундан (4.11) диференсиал тянликдя
чыхышын тясири
M(s)
.
(4.16)
Y(s) 
sD(s)
Бурада
M(s)  b0sm  b1sm1    bm ;
D(s)  sn  a1sn1    a n .

Ифадя (4.16)-йя уйьун эялян щялли Хевисайд дцстурунун
кюмяйи иля тапмаг олар. Садялик цчцн фярз едяк ки, s i кюкляри садя
кюклярдир. Онда бу щялл:
n

y( t )  c 0   ci es i t .

(4.17)

i1

Бурада
M(si )
M(0) b m
, ci 
.
(4.18)

D(0) a n
si D(si )
Бурада s i кюкляри D(s)  0 характеристик тянлийинин кюкляридир. (4.17) щялли садя кюкляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Йяни
D(s)  0 тянлийинин кюкляри арасында тякрарланан кюкляр олмалы
дейил. Тякрарланан кюкляр олан щалда щяллин формасы мцряккябляшир. t вя онун мцхтялиф тяртибляри дя вуруг кими иштирак едир.
Ващид u(t )  1(t )  1 тяканы цчцн (4.12) сонлу-фярг тянлийинин
оператор формада йазылышы:
c0 

(z n  A1z n1    An ) y(kT)  (B0zm  B1zm1    Bm )1(kT) .
Вя йа
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G(z) y(kT)  H(z)1(kT) .
Бу тянлийин аналитик щялли:
n

y(kT)  g 0   gi zik .

(4.19)

i1

Бурада
g0 

B0  B1   Bm
H(1)
,

G(1) (1 z1 )(1 z 2 )(1 z n )

(4.20)

gi 

B z m  B1zim1    Bm
H( z i )
 0 i
.
(zi  1)G(zi )
(zi  1)G(zi )

(4.21)

Аналитик щяллярин y(t k ) y(kT) бярабярлийи шярти уйьун ямсалларын бярабярлийи демякдир:
с0  g 0 , сi  gi , i  1,2,, n
Ямсалларын (4.18), (4.20) вя (4.21) ифадялярини бурада йериня
йазсаг, ашаьыдакы хятти тянликляр системини алмыш оларыг:
B0  B1    Bm  (1  z1 )(1  z 2 )(1  z n )с0 ,



B0 z1n  B1z1n 1    Bm z n m  (z1  1)(z1  z 2 )(z1  z n )c1 , 

B0 z n2  B2 z n2 1    Bm z n m 


 (z 2  1)(z 2  z1 )(z 2  z3 )(z 2  z n )c 2 ,  (4.22)
.................................... 


B0 z nn  B1z nn 1    Bm z n m 

 (z n  1)(z n  z1 )(z n  z n 1 )c n . 


(n  1) сайда тянликлярдян ибарят олан бу тянликляр системинин
биргиймятли щяллинин мювъуд олмасы цчцн m  n зярури шярти
юдянмялидир. m  n щалында тянликлярин сайы, Bi , i  0,1,, n ,
дяйишянлярин сайындан чох олдуьундан мясялянин щялли мювъуд
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дейил. Тятбиги мясялялярин яксяриййятиндя m  n олдуьундан
m  n тялябаты ящямиййятли мящдудиййятдир.
Бу тянликляр системини m  n щалында щялл едяряк Bi ямсалларыны ci ямсалларындан вя z i кюкляриндян асылы олараг тапырыг.
Мясялян, m  n  3 щалы цчцн:
B0  с0  с1  с3  b 0 ,
B1  (z1  z 2  z 3 )c0  (1  z 2  z 3 )c1 
 (1  z1  z 3 )c 2  (1  z1  z 2 )c3 ,
B2  (z1z 2  z 2 z3  z 3z1 )c0  (z 2  z3  z 2 z 3 )c1 
 (z1  z3  z1z 3 )c 2  (z1  z 2  z1z 2 )c3 ,
B3  z1z 2 z3c0 .

Бахылан цсулун n тяртибли ъябри тянлийин s i кюкляринин вя
трансендент es i T , i  1,2,, n , функсийаларынын щесабланмасыны
тяляб етмясиня бахмайараг, тюрямялярин сонлу-фярг схемляри
ясасында апроксимасийасы нятиъясиндя алынмыш фярг тянликляриндян
даща дягиг нятиъя верир. Бундан башга, бу цсулун дягиглийи Т-дян
асылы олмадыьындан ону кифайят гядяр бюйцк эютцрмяк мцмкцндцр.
Йеэаня чатышмайан ъящят кими идарянин тяртибинин чыхыш
кямиййятинин тяртибиня бярабяр олмасыны ( m  n ) эюстярмяк олар.
Бу, чох сярт шярт олан y(t k ) y(kT) шяртинин бцтцн t k квантлама
нюгтяляриндя юдяниля билмяси цчцн лазымдыр. m  n щалларында
апроксимасийа хятасы артмаьа башлайыр вя Т-нин кичилдилмясиня
тялябат йараныр.
Мисал 4.4. Обйектин тянлийи
y  0.5y  u  2u .
Башланьыъ шяртляр сыфыр y(0)  0 , u(0)  0 , идаря сигналы u  1(t )
ващид тякандыр. Бу мисалда n  1 , m  n  1 , D(s)  s  0.5 ,
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M(s)  s  2 . Характеристик D(s)  0 тянлийинин кюкц s1  0.5
садя кюкдцр. T  0.5 s гябул едяк. (4.13) ифадясиня ясасян сонлуфярг тянлийинин характеристик тянлийинин кюкц z1  e0.25  0.7788 .
Вийет дцстуру (4.14)-я ясасян A1  z1  0.7788 .
D(s)  1 олдуьуну нязяря алсаг (3.18) ифадясиня ясасян

c0 

2
 4,
0.5

c1 

 0.5  2 1.5

 3 .
 0.5
 0.5

u(t )  1(t )  1 щалында фасилясиз тянлийин (3.17) щялли:
y(t )  4  3e0.5t .

Тянликляр системи (4.22):
B0  B1  (1  z1 )c0  0.2212  4  0.8848 ,
0.7788B0  B1  (z1 1)c1  0.2212  3  0.6636 .

Бурадан B0  1.0000 , B1  0.1152 .
Беляликля сонлу-фярг тянлийи
y(kT)  0.7788y[(k 1)T] 1(kT)  0.1152 1[(k 1)T]

(4.23 )

y(1)  0 , 1(1)  0 .
Эядвял 4.5-да чыхышын (7.34) вя (4.23) щялляринин кюмяйи иля
щесабланмыш гиймятляри эюстярилмишдир.
Ъядвял 4.5

tk
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

k
0
1
2
3
4
5
6

y(kT)
1.0000
1.6636
2.1804
2.5829
2.8964
3.1405
3.3306

y( t k )
1.0000
1.6636
2.1804
2.5829
2.8964
3.1405
3.3306
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1(kT)
1
1
1
1
1
1
1

3.5 7
4.0 8
4.5 9
5.0 10

3.4787
3.5940
3.6838
3.9179

3.4787
3.5941
3.6839
3.9179

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, аналог вя сонлу-фярг тянликляринин
квантлама t k  kT нюгтяляриндя
цст-цстя дцшцрляр. Шякил 4.5-дя
обйектин кечид характеристикасы
эюстярилмишдир.

1
1
1
1

Şəkil 4.5

4.1.4. Sonlu - tənliklərinin vязиййятляр
фязасында йазылышı
Мцасир идаряетмя нязяриййясиндя ясас етибары иля дя чохюлчцлц системляри лайищя етдикдя, сонлу-фярг тянликляринин вязиййятляр
фязасында йазылышы ваъиб рол ойнайыр. Вязиййятляр координатларына
кечид фасилясиз системлярдя чыхыша нязярян йазылмыш н тяртибли бир
диференсиал тянлийи н сайда бир тяртибли тянликляр системиня (нормал
Коши формасы) эятирилмясиня уйьундур.
Фярз едяк ки, эиришя вя чыхыша нязярян бирюлчцлц обйектин
тянлийи ашаьыдакы шякилдя верилмишдир:

a 0 y( n )  a1y( n1)    a n y  b0u

(4.24)

Бу тянлийин вязиййятляр координатларында йазылышы

x1  y , x 2  y , … , x n  y( n1)
явязлямясиня ясасланыр:

x (t )  Ax(t )  bu , x(0)  x0 .
Бурада
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(4.25)

1
0

0
 0

0
1

0
 0
 ... .................

A 0
0
0

1
 ... .................

 an
a
a
a
 n-1  n-2   1
 a
a0
a0
a0
 0






 ;






 0 
 
 0 
 
 0 
b  ;
  
 
 b0 
a 
 0

x  ( x1, x2 ,, xn ) т  вязиййят вектору; у  скалйар идаря тясири;
й  мцшащидя олунан чыхышдыр.
Сонлу-фярг иянликляринин вязиййят фязасында йазылышы мцхтялиф
цсулларла щяйата кечириля биляр.
1. Бирбаша вя йа дяйишянлярин явяз олунмасы цсулу. Фярз
едяк ки, (4.24) диференсиал тянлийинин сонлу-фярг аналогу мялумдур:

y(kT)  A1y[(k  1)T]  A 2 y[(k  2)T]   
 A n y[(k  n )T]  B0 u (kT) .

(4.26 )

Чыхыш кямиййятинин кечмиш дискрет гиймятлярини йалныз ъари k
анына аид олан йени x1, x2 ,, xn вязиййят дяйишянляри иля явяз едяк:
y[k  n]  x1 (k) ,

y[k  n  1]  x2 (k)  x1(k  1) ,
y[k  n  2]  x3 (k)  x2 (k  1) ,

(4.27)

..................................

y[k  1]  xn (k)  xn 1 (k  1) ,
y[k]  xn 1 (k)  xn (k  1) .
Бурада xn1 (k ) дяйишяни, (4.27) зянъириндян эюрцндцйц кими,
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бцтцн кечмиш мялуматы юзцндя акумулйасийа едир. Йени дяйишянляри (4.26) тянлийиндя йериня йазыб, ону ашаьыдакы шякилдя тясвир
етмяк олар:

y(kT)  xn 1 (kT)  A n x1 (kT)  A n 1x2 (kT)   
 A1xn (kT)  B0u (kT) .

(4.28 )

Ифадя (4.27)-у яксиня йазыб, сонунъу сятирдя (4.28) иля ифадя
олунан xn1 (k ) дяйишянини нязяря алсаг, аларыг:

x1 (k  1)  x2 (k) ,
x2 (k  1)  x3 (k) ,

(4.29)

..................................

xn (k  1)  An x1 (k)  An1x2 (k)    A1xn (k)  B0u(k) .

Башланьыъ шяртляр: k  0 , x1 (0)  x10 , x2 (0)  x20 , … ,
xn (0)  xn 0 .
Садялик цчцн, бурада квантлама аддымы Т нязярдян атылмыш,
даща доьрусу, реал заман мигйасы Т дяфя азалдылараг k  t k / T
олмушдур.
Ифадя (4.29), (4.26) сонлу-фярг тянлийинин вязиййятляр
{x1, x2 ,, xn } фязасында (координатларында) йазылыш формасыдыр. Бу
ифадянин вектор шякли:

x(k  1)  A*x(k )  b*u (k ) ,
y(k)  c т x(k)  du(k ) ,

k  0,1,2,

Башланьыъ шярт: x(0)  x0 .
Бурада вязиййят вектору вя мцшащидя матриси
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(4.30)

 x1 (k  1) 
 x (k  1) 
 , cт  (A , A ,, A ) , d  B .
x(k  1)   2
0
n
n1
1
 



 xn (k  1)

Обйектин параметрляри
1
0
 0

0
1
 0
A*  
... ..........

 A  A
n
n 1  A n 2



0 


0 
.
. . . . . . .

  A1 

0 
 
*  0 
b   .

 
B 
 0

Вязиййятляр координатында (4.30) йазылыш формасына уйьун
эялян обйектин вектор структур схем шякил 3.6-дя эюстярилмишдир.
Шякилдя 1 бир такта лянэитмя блокудур.

Шякил 4.6
Мисал 4.5. Фярз едяк ки, обйектин диференсиал тянлийи верилмишдир:

y  a1y  a 2 y  b0u .
Бу тянлийин дискрет аналогуну вязиййятляр фязасында йазмаг
тяляб олунур. Биринъи вя икинъи тяртиб тюрямяляри онларын (4.5)
сонлу-фярг аналоглары иля апроксимасийа едиб груплашдырма апарсаг, аларыг:
y(kT)  A1y[(k  1)T  A2 y[(k  2)T  B0u(kT)
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A1 

T 2b0
2  Ta1
1
B

,
,
A

0
2
1  Ta1  T 2a 2
1  Ta1  T 2a 2
1  Ta1  T 2a 2

Фярз едяк ки, a1  0.5 , a 2  0.25 . Бу щалда обйект демфирлямя ямсалы  0.5 олан рягси обйектдир. b0  0.5 квантлама
аддымыны ися T  1 s гябул едяк. Онда
A1  1.428 , A2  0.571 , B0  1.143 .
Инди (4.29)-ясасян n  2 цчцн йазмаг олар:

x1 (k  1)  x2 (k) ,
x2 (k  1)  0.571x1 (k)  1.428x2 (k)  1.143u(k) ,

(4.31)

y(k)  0.571x1 (k)  1.428x2 (k)  1.143u(k) .
k  0,1,2,
Башланьыъ шяртляр k  0 гиймятиндя верилир: x1 (0)  x10 ,
x2 (0)  x20 .
Мисал 4.6. Обйектин дискрет тянлийи саь-фярг шяклиндя верилмишдир:
y[(k  2)T]  A1y[(k  1)T]  A2 y(kT)  u(kT) .
Бу тянлийи вязиййят координатларында йазмаг тяляб олунур.
Ашаьыдакы явязлямяляри едяк:

y(kT)  x1 (kT) ,
y[(k  1)T]  x1[(k  1)T]  x2 (kT) .
Онда

1   x1 (kT)  0
 x1[(k 1)T]  0
 x [(k 1)T    A  A   x (kT)  1  u (kT) .
1 2
 2
  2
  
Башланьыъ шяртляр: x1 (0)  x10 , x2 (0)  x20 .
Цмуми (4.30) формасыны уйьун олараг:
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1 
0 
 0
A*  
, b*    .

1 
 A 2  A1 
c т  (1, 0) , d  0 .

Эюрцндцйц кими, саь-фярг тянлийи щалында мцшащидя матриси
c вя d сол-фярг тянлийиндян фярглидир.
2. Фасилясиз тянлийин аналитик щяллиня ясасланан цсул (аналитик цсул). Тянлик (4.25)-нин x(t 0 )  x0 башланьыъ шяртиндя щялли
Коши дцстуру иля ифадя олунур:
т

t

x( t )  ( t  t 0 )x0   ( t  )bu ()d .

(4.32)

t0

Бурада (t )  eAt кечид матриси вя йа матрис експонентасы
олуб, мцщяндис практикасында ашаьыдакы шякилдя тяйин олунур:
eAt  L1{(sI  A)1}

(4.33)

Фярз едяк ки, эириш u ( t ) вя чыхыш y( t ) сигналлары синхрон ишляйян квантлайыъылар васитяси иля дискретляшдирилир вя хятти (4.25) обйектинин эиришиндя u (kT) дискрет сигналыны kT  t  (k  1)T мцддятиндя сабит сахлайан сыфыр тяртибли гейдедиъи йерляшдирилмишдир.
Башланьыъ t 0  kT аны, x0  x(kT) башланьыъ шярти вя
u  const сабит идаря тясири цчцн kT  t  (k  1)T интервалында
(4.32) щяллини ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:
t

x( t )  ( t  kT)x(kT)  u (kT)  ( t  ) b d .

(4.34)

kT

Заманын t  (k  1)T гиймятиндя вязиййят векторунун гиймяти (4.34)-йа ясасян:
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( k 1) T

x[(k  1)T]  (T)x(kT)  u (kT)

 [(k  1)T  ]b d .

(4.35)

kT

Бу ифадядя (k  1)T  )  q вя d  dq явязлямяси етсяк,
аларыг:
x[(k  1)T]  (T)x(kT)  h (T)u (kT) ,
(4.36)
y(kT)  x1 (kT) .
Йени тянликдя k  k 0 гиймятиндя башланьыъ шярт x(k 0T)  x0
вя

(T)  e AT ,
T

h(T)   (q) b dq .

(4.37)

0

Дискрет (4.36) тянлийи аналитик щяллин нятиъясиндя алындыьындан
x1 (kT) , k  0,1,2, гиймятляри (4.24) диференсиал тянлийинин y( t )
щялли иля t k  kT дискретляшдирмя нюгтяляриндя цст-цстя дцшцр.
Бахылан цсулун цстцнлцкляриндян бири дя бу ганунауйьунлуьун Т
аддымынын гиймятиндян асылы олмамасыдыр. Бу сябябдян, дягиглийи
артырмаг мягсядиля Т-нин кичик эютцрцлмясиня тялябат зяифляйир.
Мисал 4.7. Фярз едяк ки, апериодик обйектин чыхышы нязярян
тянлийи y (t )  ay(t )  bu , y(0)  0 верилмишдир.
Яввялъя чыхыша нязярян йазылмыш бу тянлийи (4.25) Коши
формасына эятирмяк лазымдыр. n  1 щалында кечид тривиал алыныр:

x(t )  ax(t )  bu , y  x , x(0)  0 .
Вязиййят вектору бир елементдян ибарят олдуьундан садялик
цчцн x дяйишяниня 1 индекси йазылмамышдыр.
Уйьун сонлу-фярг тянлийинин ямсалларыны тапаг. Бу щалда
(4.37) дцстурларына ясасян:
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T

b
b
(T)  eaT , h(T)   e aqbdq   e aq T0   (e aT 1) .
a
a
0

Сонлу-фярг тянлийини:

b
x[(k  1)T]  eaT x(kT)  (eaT  1)u (kT) , k  0,1,2,
a
Фярз едяк ки, квантлама аддымы T  1 s . Дайаныглыьын юдянилмяси цчцн a  0 шяртиня ясасян a 0.5 вя b 2 гябул етсяк,
аларыг:

x(k  1)  0.6 x(k)  1.574u(k) , y(k)  x(k) , x(0)  0 .
Нятиъяляри u  1(t ) ващид тякан сигналы цчцн мцгайися едяк.
Бу щалда фасилясиз тянлийин аналитик щялли:
y(t )  4(1  e0.5t ) .

Щесабламаларын нятиъяляри ъядвял 4.10-да эюстярилмишдир.
Ъядвял 4.10

t

y( t )

k

x(k )

u (k )

0
1
2
3
4


0
1.5738
2.5282
3.1075
3.4586


0
1
2
3
4


0
1.5740
2.5281
3.1076
3.4585


1
1
1
1
1


y* (k )
0
1.3333
2.2223
2.8156
3.2113


Мцшащидя олунан ящямиййятсиз фяргляр йуварлаглашдырма
хяталары нятиъясиндя мейдана чыхмышдыр.
Бахылан аналитик дискретляшдирмя цсулуну тюрямялярин сонлуфярг схемляри иля апроксимасийасы нятиъясиндя алынмыш тянлийин
вердийи нятиъя иля мцгайися едяк.
Обйектин тянлийинин щяр тяряфини 0.5-я бюлцб нормалашдырма
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апарсаг, аларыг:

2 x  x  4u .

Бу тянликдя T0 2 s , b  4 . Квантлама аддымыны йеня T  1 s
эютцрцб, мисал 7.1-я ясасян ямсаллары щесаблайаг: A1  0.667 ,
B0  1.333 .
Уйьун сонлу-фярг тянлийи:

x(k  1)  0.667 x(k)  1.333u(k) ,
y(k)  x(k) , x(0)  0 , k  0,1,2,
Идаря тясиринин u (k)  1 гиймятиндя щесабланмыш x(k ) гиймятляри ъядвял 4.10-да y* (k ) кими эюстярилмишдир. Эюрцндцйц кими,
бу щалда апроксимасийа дягиглийи аналитик цсула нисбятян ашаьыдыр.
4.1.5. Sonlu- fərq tənliklərinin həll sxemləri.
Simulinkdə realizasiya
Sadəlik üçün kvantlama addımını T=1 san qəbul etsək
birölçülü obyekt (bir girişli x və bir çıxışlı y) üçün sonlu-fərq
tənliyini aşağıdakı şəkildə

y (k )  a1 y(k  1)  a2 y (k  2)  ...  an y(k  n) 
b0 x(k )  b1 x(k  1)  ...  bm x(k  m).
Burda k=0,1,... diskret zaman anlarıdır. tk= kT.
Bu tənlik n tərtibli xətti sonlu-fərq tənliyi olub n sayda başlanğıc
şərtlərə malikdir: y(-1)=y1,..., y(-n)=yn.
Həllin müxtəlif realizasiya formaları mövcuddur.
Şəkil 4.7-də bilavasitə forma adlanan sxem göstərilmişdir.
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Şəkil 4.7
Hər-bir 1-takta ləngitmə blokuna (İnteger Delay) uyğun parametrlər
pəncərəsindən kvantlama T addımının və başlanğıc y(-j)=yj, j=0,1,2,...,n
yşərtin qiymıtləri daxil edilir.
Misal 4.1. Sonlu–fərq tənliyi:
y (k )  0.7 y (k  1)  2 x(k )  4 x(k  1).
y (1)  0.

T=1 san. Giriş siqnalı x(k)=1 , k=0,1,....20 sabitdir.
Şəkil 4.8-də həllin Simulink sxemi a), qrafiki b), tk =kT və y(tk)
qiymətləri c) göstərilmişdir.
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y
Scope 1

x(k)
1
Constant

y(k)

To Workspace

2
Zero -Order
Hold
Integer Delay

Scope
-1
Z

-1
Z
4

x(k-1)

-0.7
y(k-1)

Gain

a)

t=kT
0
1.0000
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
6.0000
7.0000
8.0000
9.0000
10.0000
c)

y(kT)
2.0000
4.6000
2.7800
4.0540
3.1622
3.7865
3.3495
3.6554
3.4412
3.5911
3.4862

b)

Şəkil 4.8
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4.2. Rəqəm siqnallarının və системляринин тясвирлярин
кюмяйи иля йазылышы
Тясвирлярдя йазылыш формасы импулс системин дискрет эириш вя чыхыш
сигналларына Лаплас вя йа З-чевирмянин тятбиги нятиъясиндя алынмыш дискрет
тясвирляря ясасланыр.
4.2.1. Дисвкрет Лаплас чевирмяси
Дискрет Лаплас чевирмяси йалныз
x* ( t )  x(0)( t  0)  x(T)( t  T)   
 x(kT)( t  kT)   



 x(kT)(t  kT)

(4.38 )

k 0

импулслар ардыъыллыьы шяклиндя верилмиш импулс функсийасына вя йа рягям
системляриндя истифадя олунан уйьун x* ( t )  x(kT) шябякяли вя йа
чяпяр функсийасына тятбиг олуна биляр.
Дискрет системлярин тясвирлярдя йазылышы символик йазылыш олуб, дискрет
системлярин динамикасынын ъябри ифадялярин кюмяйи иля тясвир етмяйя
имкан верир. Бу сябябдян дайаныглыьын вя кейфиййятин тядгиги, кечид
просесляринин гурулмасы олдугъа асанлашыр.
Формал ъящятдян дискрет Лаплас чевирмяси ади Лаплас чевирмясинин
дискрет сигналлара тятбигиндян ибарятдир. Буна бахмайараг, чеврилян функсийанын бискрет функсийа олдуьуну фяргляндирмяк хатириня, чох вахт беля
ади Лаплас чевирмяси дискрет Лаплас чевирмяси адландырылыр вя D* x* ( t )
иля ишаря олунур.
Дискрет (4.38) функсийасына ади Лаплас чевирмяси тятбиг едяк.
L{(t  kT)}  ekTs L{(t )}  ekTs 1 хассясини вя x(kT)  const
олдуьуну нязяря алсаг, йазмаг олар:
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D*  L x* ( t )  X* (s)  x(0)e0  x(T)e  Ts 
 x(2T)e  2Ts    x(kT)e  kTs   



 x(kT)e kTs .

(4.39)

k 0

Бу ифадя тярифя ясасян уйьун x* ( t )  x(kT) шябякяли функсийасы
цчцн дя ейни олуб ашаьыдакы шякилдя ишаря олунур:

 



D*  L x* ( t )  X* (s)   x(kT)e kTs

(4.40)

k 0

Аналог x( t ) сигналындан дискрет Лаплас чевирмяси алмаг цчцн
яввялъя ону t  kT явязлямяси етмякля x* ( t ) шябякяли функсийайа эятирмяк лазымдыр.
Яэяр аналог сигналынын X(s) тясвири верилярся, x( t ) орижиналыны
тапыб, йеня t  kT явязлямяси етмяк лазымдыр. Бу ямялиййат
символик олараг беля йазылыр:

X* (s) [X(s)]*  L{L1[X(s)]t  kT }  L{x* (t )} .
Бурада L, L1  дцз вя тярс Лаплас чевирмяляринин символудур. Кванлайыъынын эириши фасилясиз, чыхышы ися дискрет сигнал олдуьундан
[X(s)]*  X* (s)

ифадяси квантлайыъынын чыхыш сигналынын тясвирини эюстярир.
Бязи щалларда нисби заман t  t / T вя q  sT гябул едиб
(4.40) дискрет Лаплас тясвирини ашаьыдакы шякилдя ифадя едирляр:


F* (q) X* (q)   x(k )ekq .
k 0

Нисби заманда фасилясиз x( t ) сигналы x( t ) , уйьун шябякяли
функсийа x(k ) функсийасы ися t  k явязлямяси нятиъясиндя алыныр.
154

Мисал 4.8. а) Ващид x(t )  1(t )  1 цчцн дискрет Лаплас чевирмясини тапаг. t  kT , k  0,1,2, йазмагла бу функсийаны шябякяли x(kT)  1(kT) функсийасына чевиряк. (4.40) дцстуруна ясасян:


X* (s)  1 e0  1 eTs     ekTs 
k 0

1
eTs

,
1  eTs eTs  1

| eTs | 1.

б) Експоненсиал x(t )  et функсийасы цчцн x(kT)  ekT . Бу
щалда
X* (s)  e0e0  eTeTs  e2Te2Ts   1 eT(s)  e2T(s) 

Бу ъям яввялки мисалда олдуьу кими, сонсуз азалан щяндяси
силсилянин щядляр ъями олдуьундан ону да гапалы шякилдя йазмаг
мцмкцндцр:
eTs
X* (s)  Ts T , | eTs | es . ■
e e
*
Яэяр X (s) тясвири верилярся, уйьун орижиналы, йяни
x* ( t )  x(kT) шябякяли функсийасыны (вя йа x* ( t ) импулс функсийасыны) тяйин етмяк цчцн тярс дискрет Лаплас чевирмясиндян
истифадя олунур:
1
x(kT)  D1{X* (s)} 
X* (s) ekTs ds .
(4.41)
2j 
с

Контур интегралы e c радиуслу c чевряси цзря щесабланыр.
c   ,   Re s . Бурада Re  s комплекс кямиййятинин щягиги
щиссяси демякдир.
Контур интегралыны чыхыглар ( Re s ) щаггында Коши теореминя
ясасян щесабламаг олар:
n

x(kT)   Re s[X* (s) eTs ( k 1) ] .
i 1

si
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(4.42)

Ъямлямя X* (s) функсийасынын бцтцн s  si гцтбляриндя
щесабланмыш чыхыглары цзря апарылыр.
Яэяр x( t ) функсийасынын ади X(s) Лаплас тясвири мялум
оларса, уйьун дискрет X* (s) Лаплас тясвириня кечид ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля йериня йетирилир:

1

X* (s)   Re s X(si )
.
Ts i  Ts 
1 e e 
i 1 s i 
n

(4.43)

4.2.2. З-чевирмя
Düz Z-çevirmə
Йени z  eTs дяйишяни гябул едиб дискрет Лаплас тясвиринин
(4.39) ифадясиндя йериня йазсаг, ону даща садя шякиля эятирмяк
олар:

Zx* ( t ) X(z)  x(0)z 0  x(T)z 1   


 x(kT)z k     x(kT)z k

(4.44)

k 0

З-чевирмяси нятиъясиндя алынмыш (4.44) ифадяси импулс x* ( t ) вя йа
шябякяли x* ( t ) функсийасынын з-тясвири адланыр. З  з-чевирмянин
символудур.
Яэяр | x(kT) | щядляри мящдуд олуб | z | 1 шярти юдянилярся,
(4.44) сонсуз сырасы йыьылан сыра олаъагдыр. Ваъиб олан бир хцсусиййяти дя гейд едяк. z  k  эеъикмя оператору адланыб сигналын k
такт (аддым) эеъикмясини, йяни x(t  kT) гиймятини характеризя
едир. Бу сябябдян (4.44) шяклиндя верилмиш з-тясвирдян сонлу-фярг
тянлийиня кечмяк чох асандыр. Мясялян, обйектин з-ютцрмя
функсийасы
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W ( z) 

Y(z)
z 3
z 3


U(z) (1  z-1 )2 1  2z-1  z 2

шяклиндя верилярся, уйьуг сонлу-фярг тянлийи:

y(k)  2y(k 1)  y(k  2)  u(k  3) , k  0,1,2,
З-чевирмянин ясас хассяляри
1. Хяттилик:

Z{x1(kT)  x2 (kT)}  X1(z)  X2 (z)
2. Заман цзря саьа сцрцшдцрмя (эеъикмя теореми):
Z{x(t  dT)}  z d X(z) ,

а) Z{(t  kT)}  z k Z{(t )}  z k ;
б) Z{x(t ) x(t T) x(t 2T)}  (1 z 1  z 2 )X(z) .
Мялумат   dT гядяр эеъикярся, о  мцддятиндян сонра
мейдана чыхдыьындан заман оху цзря  ващид саьа сцрцшмя баш
верир.
3. Заман цзря сола сцрцшдцрмя (габаглама теореми):
d1

Z{x( t  dT)}  z [X(z)   x(iT ) z i ] .
d

i0

Хцсуси щаллар:
а) Z{x(t  T)}  zX(z)  zx(0) ;
б) Z{x(t  2T)}  z 2X(z)  z 2 x(0)  zx(T) .
Яэяр башланьыъ шяртляри
x(0)  x(T)  x(2T)    x[(d 1)T]  0
оларса,
Z{x(t  dT)}  zd X(z) .
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4. з- цзря мигйасын дяйишдирилмяси:
Z{x(t )e t }  X(zet ) .

Йяни орижиналы заман областында e t експонентасына вурма, з
областында з-ин e T кямиййятиня щасилиня, йяни мигйасын e T
дяфя дяйишдирилмясиня уйьун эялир.
5. Орижиналын башланьыъ гиймяти:

x(0)  lim X(z) .
z

6. Орижиналын сон(гярарлашмыш) гиймяти:
x()  lim

z1

z 1
X(z)  lim (z  1)X(z) .
z
z1

Йухарыдакы ифадяляр t  nT явязлямяси цчцн дя дюьрудур.
Мисал 4.9. а) x(t )  1(t ) ващид тякан сигналы цчцн шябякяли
функсийа x(kT)  1(kT)  1 олдуьундан (4.44) дцстуруна ясасян:

X(z)  1 z 1  z 2   z k   

1
z

, | z | 1
1
z
1
1 z

б) x(t )  t вя уйьун шябякяли x(kT)  kT функсийасы цчцн

X(z)  0  z 0  Tz1  2Tz2   kTzk   

Tz1
Tz

.
1 2
(1 z ) (z 1) 2

в) t  kT анында тясир едян x* (t )  (t  kT) ващид тякан
импулсу цчцн
X* (s)  e kTs  X(z)  z  k .
k  0 башланьыъ анда тясир едян ващид импулс цчцн X(z)  1 . ■
Tərs Z-çevirmə.
Яэяр X(z) тясвири мялум оларса, уйьун орижиналы (йяни
x(kT) шябякяли функсийасыны) тапмаг цчцн тярс з-чевирмясиндян
истифадя олунур:
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x(kT)  Z1{X(z)} 

1
X(z) z k1dz .
2j 

(4.45)

Бу щалда (4.42)-я уйьун олараг:
n

x(kT)   Re s[X(z) z k 1 ] .
i 1

(4.46)

si

Бу щалда ъямлямя X(z) функсийасынын e c радиуслу чеврянин
дахилиндя йерляшян z  zi гцтбляриндяки чыхыглары цзря апарылыр.
Бир хцсусиййяти гейд етмяк ваъибдир. Эюрцндцйц кими,
орижиналын (4.46) ифадясиндя квантлпма аддымы Т иштирак етмир. Бу
сябябдян тапылмыш орижинал x(kT)  (k) шяклиндя алыныр. Уйьунлуг йаратмаг цчцн k  kT явязлямясини етмяк лазымдыр. Мясялян, x(kT)  k 2 шяклиндя алынарса, бу щялли x(kT)  T 2k 2 шяклиндя
йазмаг лазымдыр.
Яэяр ади X(s) Лаплас тясвири верилярся, уйьун з-тясвир ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля тяйин олунур:

1

X(z)   Re s X(si )
.
Ts i 1 
1 e z 
i 1 s i 
n

(4.47)

Бурада ъямлямя X(s) функсийасынын s  si гцтбляриндяки
чыхыглар цзря апарылыр.
Бу чевирмя формал олараг о демякдир ки, илкин фасилясиз x( t )
орижиналы x(kT) дискрет щала эятириляряк она з-чевирмя тятбиг олунмушдур. Бу ямялиййат символик олараг ашаьыдакы кими йазылыр:
X(z)  Z{[L1{X(s)}] t  kT }  Z{x(kT)} .

Чыхыгларын щесабланмасы. Фярз едяк ки, F( x) функсийасы
(4.42), (4.43), (4.46) вя (4.47) ифадяляриндяки Re s [] символунда
мютяризянин дахилиндяки ифадядир. F( x) функсийасынын a  xi
нюгтясиндя тякрарланма ядяди м олан гцтбляри мювъуддурса, бу
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нюгтядя чыхыг ашаьыдакы ифадя иля тяйин олунур:

Re s F( x)  Re s F(a ) 
a

1
d m 1
lim m-1 {( x  a )m F( x)} . (4.48)
(m  1)! x a dx

Садя кюк (йяни тякрарланан кюкляр йохдур) цчцн m1 вя
0! 1 олдуьундан
Re s F( x)  lim{( x  a )F( x)} .
a

x a

F( x)  X( x)( x) 

(4.49)

M( x)
( x ) .
D( x)

шякилдя верилярся, x  xi гцтбляри D( x)  0 тянлийинин кюкляриндян
ибарят олур.
Бу щалда (4.49) ифадясини беля дя йазмаг олар:

 M( x)

Re s F( x)  lim 
( x)  .
x a  D( x)
a


(4.50)

Мясялян, (4.42) ифадясиндя X( x)  X* (s) , ( x)  eTs( k 1) .
Яввялдя сигнал x(kT) , уйьун тясвирляр ися X* (s) вя йа X(z)
шяклиндя ишаря олунмушдур. Тятбиги мясялялярдя x(kT) ролунда
тапшырыг g(kT) , щяйяъанландырыъы тясир f (kT) , идаря u (kT) , чыхыш
y(kT) , цмумиййятля истянилян шябякяли функсийа чыхыш едя биляр.
Бу щалда уйбун тясвирляри G* (s) вя йа G(z) , U(z) , Y(z) вя с.
шяклиндя ишаря едяъяйик. Бундан башга, (4.43) вя (4.47)
ифадяляриндяки X* (s) вя X(z) тясвирляри физики бахымдан W* (s)
вя W(z) дискрет ютцрмя функсийаларыны да ифадя едя билярляр.
З-чевирмя цсулунун хятти рягям вя импулс системляринин
ялверишли тядгигат васитяси олмасына бахмайараг, бязи чатышмазлыьа
маликдир. Дцз вя тярс Лаплас чевирмяляри биргиймятли шякилдя тяйин
олуна билдийи щалда, тяр з-чевирмя ямялиййаты нятиъясиндя алынмыш
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x(kT) шябякяли функсийайа уйьун эялян кясилмяз x( t ) функсийасыны олдуьу кими бярпа етмяк щямишя мцмкцн олмур. Бу хцсусиййят тябии щалдыр, чцнки x(kT) шябякяли функсийасы юзцнцн x( t )
доьураны иля йалныз t k  kT дискретляшдирмя нюгтяляриндя цст-цстя
дцшя биляр. Аралыг t  kT нюгтяляриндя кясилмяз функсийа x( t )
сярбяст олдуьундан x(t k ) x(kT) шяртини юдяйян чохлу x( t )
функсийалары мювъуд ола биляр.

Şəkil 4.9

Шякил 4.9-да беля x( t ) функсийалар чохлуьундан икиси
x(kT)1(kT) 1 шябякяли функсийасы цчцн эюстярилмишдир.
Бу функсийалар дюврц функсийа олуб тезликляри бир-бириндян
  0 , 0  2 / T ,   0,1,2, дяфя фярглянир. Бурада 0 ясас
(ян кичик) щармониканын тезлийидир. Цмумиййятля эюстярмяк олар
ки, дискрет Лаплас тясвири вя демяли з-тясвир дя дюврц функсийадыр.
Бу хцсусиййяти исбат етмяк цчцн дискрет Лаплас тясвиринин (4.39)
ифадясиндя s    j(  0 ) явязлямясини етсяк, аларыг:

x*[  j(  0 )]  x*[  j] .
Алынмыш ифадядян ашкар эюрцнцр ки, 0 тезликли дюврц щялл
мювъуддур. Йада салаг ки, заман областында дюврц щяллин мювъудлуьу яламяти x(t )  x(t  Td ) шяртидир. Бурада Td  рягслярин
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дюврцдцр.
Мисал 4.8. Сигналын X(z)  z /( z  1)2 тясвириня уйьун эялян
x(kT) орижиналыны тапмалы.

X(z) -ин гцтблярини D(z)  (z  1)2  0 тянлийиндян тапырыг:
z1, 2  1. Эюрцндцйц кими, z  1 нюгтясиндя ики ядяд тякрарланан
гцтб мювъуддур, йяни m  2 . Гцтб садя олмайыб, тякрарланан
олдуьундан z  1 нюгтясиндя йеэаня чыхыьы (4.48) дцстурунун
кюмяйи иля тапмаг лазымдыр:
1
d
z
x(kT)  Re s [X(z)z k 1 ]  lim {(z  1) 2
z k 1} 
2
1 z 1 dz
(z  1)
1
d k
{z }  lim{k  z k 1}  k .
z 1 dz
z 1

 lim

Квантлама аддымыны нязяря алсаг: x(kT)  kT , k  0,1,2,
Фасилясиз заман функсийасы шяклиндя x(t )  t . Уйьун тясвир
X(s)  1/ s 2 .

Мисалы давам етдиряк. Тапылмыш ади X(s)  1/ s 2 тясвириндян

X(z) тясвириня кечяк. D(s)  s 2  0 тянлийинин щяллиндян s1, 2  0
тякрарланан гцтбляри тапырыг. Бу щалда m  2 олдуьундан йеня
(4.48) дцстурундан истифадя едирик. Бурада
1
F( x)  X(s)
.
1  eTs z 1
Ифадя (4.48)-ə ясасян:
1
d
1
1
X(s)  Re s F(s)  Re s F(0)  lim{ {(s  0) 2 2
}
1 s 0 ds
0
0
s 1  eTs z 1
 lim{
s 0

TeTs z 1
Tz
}
.
Ts 1 2
(1  e z )
(z  1) 2

Эюрцндцйц кими, сурятдяки Т фярги иля яввялки нятиъя
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алынмышдыр. Алынмыш з-тясвирдян йенидян орижиналы тапсаг x* ( t )  k
дейил, билаваситя x* (t )  x(kT)  kT алаъаьыг.
Мисал 4.9. Обйектин ади с-тясвирдя ютцрмя функсийасы:

10
.
s(s  1)(s  2)

W(s) 

Уйьун W(z) ютцрмя функсийасыны тапмаг тяляб олунур.
(4.38) дцстурундан истифадя едяъяйик. Бурада да
1
F( x)  X(s)
.
1  eTs i z 1
M(s)
. M(s)10 , D(s)s(s1)(s2) .
D(s)
W(s) -ин гцтблярини s(s1)(s2)  0 тянлийиндян тапырыг:
s1  0 , s 2  1 , s3  2 . Кюкляр садя, йяни мцхтялиф олдуьундан
(4.49) дцстурундан истифадя етмяк олар.
Ифадя (4.49)-я ясасян:

Бу щалда X(s)  W(s) 

Re s F(s)  lim{(s  0)
0

s 0

10
1
5

}
.
s(s  1)(s  2) 1  eTs1 z 1 1  e0z 1

Re s F(s)  lim {(s  1)
1

s  1

10
1
10

}
.
Ts

1
2
s(s  1)(s  2) 1  e z
1  eT z 1

Re s F(s)  lim {(s  2)
2

s 2

10
1
5

}
Ts


1
s(s  1)(s  2) 1  e 3 z
1  e 2T z 1 .

Квантлама тактынын T  1 s гиймяти цчцн:
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W (z) 

5
10
5



1
1 1
1 z
1 e z
1  e  2 z 1



0.400z 1  0.731z  2

(1  z 1 )(1 0.368z 1 )(10.135z 1 )



0.400z 1  0.731z  2
1  1.50z 1  0.553z  2  0.05z 3

z  j операторунун j такт лянэимя оператору олдуьуну йада
салсаг, бу ифадядян сонлу-фярг тянлийини асанлыгла алмаг мцмкцндцр:
y(k )  1.5y(k  1)  0.553y(k  2)  0.05y(k  3) 
 0.400u (k  1)  0.731u (k  2) ,

k  0,1,2,

Башланьыъ шяртляр: k0 , y(3) y(2) y(1)0 , u(2)u(1)0 .
Инди бу мисалы (4.50) ифадясиндян истифадя едяряк щялл едяк.
Бурада D(s)  3s2  6s  2 , ( x)  1/(1  eTsi z 1 ) . Онда

5
10
1

,
Re s F(s)  lim 



Ts

1
s 0  2 1  e 1 z  1  e0 z 1
0
10
1
10

,
Re s F(s)  lim 



Ts

1
2

1
s  1
1
1  e T z 1
1 e z 
1
5
10

.
Re s F(s)  lim  


Ts


1
s  2  2 1  e 3 z  1  e 2T z 1
2
Ямялиййатларын сонракы эедишаты, (4.47) ифадясиня уйьун олараг, яввялки цсул иля ейнидир.
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4.2.3. Дискрет ютцрмя функсийалары
Дискрет ютцрмя функсийалары дедикдя сонлу-фярг тянликляриня
ясасян дискрет x(kT) вя y(kT) , k  0,1,2, ядядляри цзяриндя
ямялиййатлар апаран тябиятъя дискрет рягям гурьуларынын вя йа
дискрет ифадяляр иля апроксимасийа олунан аналог гурьуларынын
формал дискрет ютцрмя функсийалары нязярдя тутулур. Дискрет ютцрмя функсийалары кими Лаплас W* (s) вя онун модификасийасы олан
W(z) ютцрмя функсийалары истифадя олунур. Бурада гурьу цмумиляшдирилмиш анлайыш олуб, мцхтялиф мангалары, тянзимлямя обйектини, АТС-ин юзцнц дя характеризя едя биляр.
Аналог гурьулары цчцн билдийимиз ютцрмя функсийасы анлайышы
дискрет системлярдя юз гцввясини сахлайыр. Тярифи йада салаг: Сыфыр
башланьыъ шяртляриндя гурьунун чыхыш кямиййятинин Лаплас тясвиринин онун эириш кямиййятинин Лаплас тясвириня олан нисбяти ютцрмя
функсийасы адланыр.
Бахылан щалда эириш вя чыхыш сигналлар дискрет сигнал олдуьундан дискрет Лаплас вя йа з-чевирмяляриндян истифадя олунур:
Y* (s)
Y(z)
W* (s)  *
вя йа W(z) 
.
X(z)
X (s)
Яэяр гурьу аналог гурьусу олуб эириши дискрет сигналдан ибарятдирся, онун W(z) ютцрмя функсийасыны ала билмяк цчцн чыхыш
кямиййяти дя дискрет сигнал олмалыдыр. Бу уйьунлуьу тямин етмяк
цчцн фярз олунур ки, беля гурьунун чыхышына эиришдяки иля синхрон
ишляйян садя импулс елементи (идеал квантлайыъы) гошулмушдур.
Структур схемлярдя бу фиктив, йяни щягигятдя олмайан квантлайыъы
гырыг-гырыг хятлярля эюстярилир.
Аналог системлярдя олдуьу кими дискрет щалда да ютцрмя
функсийаларыны аналитик (верилмиш тянликляр ясасында) вя йа тяърцби
йолла алмаг мцмкцндцр.
Дискрет W(z) ютцрмя функсийаларынын тяйини заманы ашаьыдакы
щаллар ола биляр:
а) гурьу диференсиал тянлийи мялум олан тябиятъя аналог гур165

ьудур (шякил 4.10, а);
б) гурьу тябиятъя дискрет олуб динамикасы сонлу-фярг тянлийи
шяклиндя верилмишдир (шякил 3.10, б);
в) чяки функсийасы ( t ) мялум олан аналог гурьусунун
эиришиня x* ( t ) типли импулслар ардыъыллыьы (йяни импулс функсийасы)
верилир (шякил 3.10, в);

Шякил 4.10
г) бянд в-йя эялян аналог гурьусунун эиришиня Wq (s) ютцрмя функсийалы гейдедиъи гошулмушдур. Бу характерик схемдир,
чцнки импулс шякилли сигналлары аналог обйектя вермяздян яввял
онлары щамарлайырлар.
Сонракы бящслярдя йухарыда эюстярилян щаллардан бязиляри иля
таныш олаъаьыг. Даща сонра верилмиш структур схемя ясасян импулс
АТС-ин дискрет ютцрмя функсийасынын тяртиб олунмасы гайдалары иля
таныш олаъаьыг.
4.2.4. Dискрет ютцрмя функсийаlarının analoq ötürmə
funksiyaları ясасında тяйини
Бахылан щалда обйект аналог (фасилясиз) обйект олуб рийази
йазылышы ади диференсиал тянликля верилир. Бурада обйект дедикдя
мцхтялиф мангалар, гурьулар, импулс АТС-ин аналог щиссяси вя с.
баша дцшмяк лазымдыр.
Бахылан цсул верилмиш диференсиал тянлийин уйьун сонлу-фярг
тянлийиня эятирилмяси вя алынмыш дискрет ифадяйя з-чевирмянин тят166

бигиня ясасланыр. Бу сябябдян, бахылан щал рийази йазылышы сонлуфярг тянликляри шяклиндя верилян дискрет обйектляри дя ящатя едир
(шякил 4.10, а).
Фярз едяк ки,хятти стасионар обйектин йазылышы ашаьыдакы диференсиал тянлик шяклиндя верилмишдир:

a 0 y( n ) ( t )  a1y( n 1) ( t )    a n y( t ) 
 b0u ( m) ( t )  b1u ( m 1) ( t )    b m u ( t ) , m  n .

(4.51 )

Башланьыъ шяртляр y(0)  y0 , y (0)  y10 ,  , y( n 1) (0)  у0n 1 ,
u (0)  u 0 , u(0)  u10 ,  , u ( m 1) (0)  u 0m 1 сыфра бярабярдир.
Бу тянлийин щяр тяряфиндян сыфыр башланьыъ шяртляриндя Лаплас
чевирмяси алсаг, с-я нязярян аналог ютцрмя функсийасыны гура
билярик:

W(s) 

b0s m  b1s m 1    b m
.
a 0s n  a1s n 1    a n

Аналог ютцрмя функсийасыны тапдыгдан сонра уйьун дискрет
W(z) ютцрмя функсийасыны тяйин етмяк цчцн (3.47) дцстурундан
истифадя етмяк олар (бах, мисал 4.9):

1


W(z)   Re s  W(si )
.
Ts i 1 
si 
1 e z 
i 1
n

Бурада s i D(s)  a 0sn  a1sn 1    a n  0 характеристик
тянлийинин кюкляридир.
Дискрет W(z) ютцрмя функсийасыны сонлу-фярг тянлийи ясасында да тяйин етмяк мцмкцндцр. Тянлик (4.51)-дя тюрямяляри
уйьун тяртибли сол-фярг схемляри иля апроксимасийа етсяк (бах,
(4.6)), ашаьыдакы н тяртибли сонлу-фярг тянлийини аларыг:
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y(kT)  A1y[(k  1)T]    A n y[(k  n )T] 
 B0 u (kT)  B1u[(k  1)T]    Bm u[(k  m)T] , (4.52)
k  0,1,2,
Сонлу-фярг тянлийини алдыгда мцхтялиф апроксимасийа цсуллаырындан истифадя етмяк олар. Бу заман алынан тянликлярин ямсаллары
вя тяртибляри бир-бириндян фяргляня биляр.
Тянлик (4.52)-цн щяр тяряфиндян сыфыр башланьыъ шяртляриндя зчевирмя алсаг, саьа сцрцшдцрмя теореминдян (бах, § 4.6.2) истифадя едяряк аларыг:

Y(z) [1  A1z1    An z n ]  U(z) [B0  B1z 1    Bmz m ] .
Ютцрмя функсийасынын тярифиня ясасян:

W(z) 

1
m
M(z 1 )
Y(z) B0  B1z    Bm z


. (4.53)
U(z)
1  A1z 1    A n z  n
D(z 1 )

Ямсаллар A i вя Bi илкин a i , b i вя Т квантлама аддымындан
асылы олуб, ялагя дцстурларынын кюмяйи иля тяйин олуна билярляр
(бах, §4.5.2).
Бязи тядгигатларда z 1 эеъикмя оператору шяклиндя йазылмыш
(3.53) ютцрмя функсийасындан истифадя етмяк ялверишли олмур.
Ютцрмя функсийасыны нормал щала эятирмяк цчцн (4.53) расионал
кясиринин сурят вя мяхряъини z n кямиййятиня вурурлар. Онда

W(z) 

B0z n  B1z n 1    Bm z n  m M(z)

.
D(z)
z n  A1z n 1    A n

(4.54)

Гцввятлярин дяйишдирилмяси ямялиййаты ютцрмя функсийасынын
гцтбляриня ( D(z 1 )  0 тянлийинин кюкляри) вя сыфырларына
( M(z 1 )  0 тянлийинин кюкляри)
(4.55) еквивалентдирляр.
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тясир етмядийиндян (4.54) вя

Заман областында z n кямиййятиня вурма дискрет мялуматын
n такт сола сцрцшдцрцлмяси демяк олдуьундан (4.54)-йа уйьун
сонлу-фярг тянлийи ашаьыдакы шякилдя йазылаъагдыр:

y[(k  n )T]  A1y[(k  n  1)T]    A n y(kT) 
 B0 u[(k  n )T    Bm u[(k  n  m)T],
k  0,1,2,
Бу тянликдян истифадя етдикдя k  0 гиймятиндя y(0) , y(1T) ,
 , y[(n  1)T] башланьыъ шяртляри мялум олмалыдыр.
Дискрет ютцрмя функсийаларынын ясас хцсусиййятляри
а) обйектин гярарлашмыш режимдя еквивалент эцъляндирмя
ямсалы
B  B    Bm
Y(k  )
;
K
 lim W(z)  0 1
U(k  ) z 1
1  A1    A n
б) обйект биринъи тяртиб астатизмя, йяни W0 (z)  1/(1  z 1 )
интегралына маликдирся,

W (z) 

B0  B1z 1    Bm z  m
1


1 - z -1 1  A1z 1    A n z  n


B0  B1z 1    Bm z  m
.
1  A1 z 1    A n z  ( n 1)

в) обйект эиришя нязярян эеъикмяйя малик оларса вя эеъикмя
e операторунда халис эеъикмя  квантлама аддымынын там
мисли, йяни   dT , d  1,2, оларса, онун дискрет аналогу z  d
олдуьундан йазмаг олар:
W (z)  W(z)z d
 s

г) z  d ифадясини эеъикмя оператору адландырсаг, z 1, z 2 ,,

z  j ифадяляри сигналын 1,2,, j такт эеъикмясини, йяни x(k  1) ,
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x(k  2),, x(k  j) кечмиш гиймятлярини характеризя едир. Сигналын мейдана чыхмасыны ж санийя эюзлямяли олдуьундан бу сигнал
заман охунда ж ващид саьа сцрцшмцш олур. Мясялян, ютцрмя
функсийасы
2  z 1
W ( z) 
1  3z 1  8z  2
шяклиндя оларса, уйьун сонлу-фярг тянлийи

y(kT)  3y[(k  1)T]  8y[(k  2)T]  2u(k)  u[(k  1)T]
шяклиндя олаъагдыр.
Мисал 4.10. Фярз едяк ки, аналог интеграллайыъы манганын
диференсиал тянлийи верилмишдир:
dy
 bu , y(0)  0 .
dt

(4.55)

Уйьун ютцрмя функсийасы W(s)  b / s .
Уйьун дискрет интеграллайыъынын W(z) ютцрмя функсийасыны
тапмаг тяляб олунур.
Гейд едяк ки, ахтарылан W(z) ютцрмя функсийасы y( t ) тюрямясинин дискрет апроксимасийа цсулундан асылы олаъагдыр.
Яввялъя сол-фярг схеминдян истифадя едяк. Бу щалда
y(kT)  y[(k  1)T]
 bu (kT) .
T

Бурадан (3.52) тянлийиня уйьун олан сонлу-фярг тянлийи:

y(kT)  y[(k  1)T]  bTu(kT) , k  0,1,
Бурада A1  1 , B0  bT олдуьуну нязяря алсаг (4.53)-я
ясасян:
bT
bTz
Wsol (z) 

1
z
1
1 z
Гейд едяк ки, (4.47) кечид дцстуру ясасында да бу нятиъя
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алыныр.
Тюрямянин саь-фярг схеми нятиъясиндя апроксимасийасы:

y[(k  1)T]  y(kT)  bTu(kT) , k  0,1,

(4.56)

y(0)  0 , u(0)  0 башланьыъ шяртляриндя (4.56) ифадясинин щяр
тяряфиндян з-чевирмя алаг:
(z  1)Y(z)  bTU(z) .
Бурадан ютцрмя функсийасы
bT
Wсаь (z) 
.
z 1
Дцзбуъаглылар цсулуна уйьун эялян (4.56) сонлу-фярг тянлийини башга йолла алаг. Тянлик (4.55)-йя ясасян y(0)  0 башланьыъ
шяртиндя
t

y( t )  b  u ()d .
0

Интегралы дцзбуъаглыларын ъями шяклиндя эюстяряк:
n 1

y(nT)  bT  u (kT) , n  1,2,
k 0

Заманын t  (n  1)T аны цчцн
n

y[(n  1)T]  bT  u (kT) .
k 0

Бу ифадядян яввялкини тяряф-тяряфя чыхсаг, аларыг:

y[(n  1)T]  y(nT)  bTu(nT) , y(0)  0
Эюрцндцйц кими, алынмыш ифадя тюрямянин билаваситя саь-фярг
схеми иля апроксимасийасы нятиъясиндя алынмыш (4.56) ифадяси иля
ейнидир вя демяли,
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Wdцз (z) 

bTz
.
z 1

Шякил 4.11-дя дцзбуъаглылар цсулу иля интеграллама програмынын блок-схеми эюстярилмишдир.

Шякил 4.11
Шякилдя z сигналы бир такт лянэидян блокдур.
Интегралын щесабланмасыны трапесийалар цсулу иля йериня йетирсяк хятаны азалтмаг олар. Бу щалда
1

n 1

1
y(nT)  bT  {u (kT)  u[(k  1)T]} ,
2
k 0
n

1
y[(n  1)T]  bT  {u (kT)  u[(k  1)T]}
2
k 0
1
y[(n  1)T]  y(nT)  bT{u[(n  1)T]  u(nT)}
2
Алынмыш ифадянин щяр тяряфиндян габаглама теореминдян
(бах, § 4.6.2) истифадя едяряк u(0)  y(0)  0 башланьыъ шяртляриндя з-чевирмя алаг:
1
Y(z)[z  1]  bT[z  1]U(z) .
2
Бурадан
Y(z) bT z  1
.
Wtr (z) 

U(z)
2 z 1
Шякил 4.12-дə трапесийалар иля интеграллама цсцлунун компцтер
програмынын блок-схеми эюстярилмишдир.
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Шякил 4.12
Диференсиал (4.55) тянлийинин щяллини, йяни интегралланмасыны
Рунге-Кут цсулу иля щяйата кечирсяк, бир башга ютцрмя функсийасы
алаъаьыг. Беляликля, аналог гурьусунун дискрет W(z) ютцрмя
функсийасы биргиймяти олмайыб истифадя олунан ядяди цсулдан
асылыдыр.
Гейд едяк ки, сонлу-фярг тянликляриндян истифадя етдикдя фярз
олунур ки, бу тянликлярин компцтер програмына уйьун эялян блоксхемин эириш вя чыхышы дискрет рягямлярдян ибарят олан u k  u(kT)
вя yk  y(kT) шябякяли функсийалардан ибарятдир.
4.2.5. Обйектин чяки функсийасы ясасында дискрет ютцрмя
функсийасынын тяйини
Бурада да аналог обйектиня бахаъаьыг. Лакин обйектин
модели яввялдя олдуьу кими диференсиал тянлик дейил, ( t ) чяки
функсийасы шяклиндя верилмишдир. Эириш заман цзря квантланмыш
дискрет сигналдан ибарятдир. Билдийимизя ясасян, дискрет сигнал
чяпяр x* ( t ) вя йа импулслар ардыъыллыьындан ибарят олан

 x(T)(t  T)    x(kT)(t  kT)  
x* (t )  x(0)(t  0) 
импулс функсийасы иля ифадя олуна билярляр. Бунларын дискрет Лаплас
вя з-тясвирляри ейнидир. Чяки функсийасы, обйектин ващид импулса
олан реаксийасы олдуьундан эириш кими x* ( t ) сигналынын гябул
олунмасы физики бахымдан даща дцзэцн олар. Обйектин чыхыш
сигналы ися аналог y( t ) сигналы шяклиндядир. Шякил 7.20-дя обйектин
уйьун схеми эюстярилмишдир.
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Шякил 7.20

Методиканын ясасыны эириш x* ( t ) вя чыхыш y* ( t ) сигналларынын
уйьун X* (s) вя Y* (s) дискрет Лаплас тясвирлярини тапыб
W* (s)  Y* (s) / X* (s)
ифадясиня ясасян дискрет ютцрмя функсийасынын тяйин олунмасы тяшкил едир. Сонра мцвафиг eTs  z явязлямяси етмякля W(z) ютцрмя
функсийасы тяйин олунур.
Импулс функсийасы x* ( t ) шяклиндя олан эириш сигналынын §7.6.1дя тяйин олунмуш тясвири:

X* (s)



  x(kT) e kTs .

(7.69)

k 0

Чыхыш сигналынын тясвирини тапаг. Бу мягсядля яввялъя чыхыш
сигналыны заман областында йазаг. Тярифя ясасян обйектин t  0
анында тясир едян ващид ( t ) импулсуна олан реаксийасы
y(t )  (t ) чяки функсийасыдыр. Заманын t  kT анында тясир едян
тяк x(kT)(t  kT) импулсуна олан реаксийа ися:

yk (t)  x(kT)(t  kT) , t  kT .

(7.70)

Бу тянща реаксийа (кечид просеси) шякил 7.21, б-дя эюстярилмишдир.
Топланма (наложение,рус) принсипиня ясасян йекун y( t )
чыхышы kT  t  (k  1)T , k  0,1,2, интервалларына дцшян бцтцн
yk ( t ) топлананларыны ъямлямяк йолу иля алыныр (бах, шякил 7.21, в):
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n

y(t)   x(kT)( t  kT) .

(7.71)

k 0

Шякил 7.21-дя сигналларын обйектдян кечдикдя мяруз галдыьы
дяйишикликляр эюстярилмишдир.

Шякил 7.21

Щесабламалары садяляшдирмяк цчцн обйектин фасилясиз y( t )
чыхыш сигналыны онун дискрет эириш сигналы x* ( t ) иля синхронлашдырырлар. Бу мягсядля, фярз олунур ки, обйектин чыхышына эириш квантлайыъысы иля синхрон ишляйян фиктив квантлайыъы гошулмушдур (шякил 7.20,
гырыг-гырыг хятт). Бу щалда t  nT гябул едиб (7.71) ифадясини
ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:
n

y(nT)   x(kT)[(n  k )T] .

(7.72)

k 0

Диэяр тяряфдян, квантлайыъынын чыхыш сигналыны x* ( t ) импулс
функсийасына уйьун олараг физики импулслар шяклиндя эюстярмяк
олар:


y* ( t )   y(nT)( t  nT) .
n 0

Бу ифадядян Лаплас чевирмяси алсаг, чыхышын тясвирини тапарыг:

175



Y* (s)   y(nT) e nTs .

(7.73)

n 0

Ифадя (7.72)-ни (7.73)-дя нязяря алсаг, йазмаг олар:
  

Y* (s)     x(kT)[(n  k )T] e nTs .
n  0 k  0


Алынмыш ифадядя n  k  q гябул едиб e n  eq  e k шяклиндя
йазсаг, аларыг:




q 0

k 0

Y* (s)   (qT)e qTs  x(kT) e kTs .

(7.74)

Бурада икинъи ъям (7.69)-а ясасян эириш сигналынын Лаплас
тясвири олдуьундан ютцрмя функсийасы:

Y* (s) 
W (s)  *   (kT)e kTs .
X  (s) k  0
*

(7.75)

Бурада ращатлыг цчцн q  k ишаря олунмушдур. Нящайят,
eTs  z явязлямяси етсяк, аналог обйектин з-ютцрмя функсийасыны
алмыш оларыг:


W(z)  Z{(kT)}   (kT)z  k .

(7.76)

k 0

Алынмыш (7.75) вя (7.76) дцстурларындан истифадя етмяк цчцн
чяки функсийасында садяъя олараг t  kT явязлямясини едиб, ону
çəpər функсийаsına чевирмяк лазымдыр.
Ъядвял 4.11-дя x* ( t ) çəpər x* ( t ) импулс функсийаlarının
Laplas və Z-çevirmələri göstərilmişdir.
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Ъядвял 4.11
x(t)

x (kT )

X(s)

X(z)

1

1(kT)

(t  )

(t  dT)

1
s

t

kT

z
z 1
z d
Tz
(z  1) 2

t2

(kT)2

e  at

eakT

t e at

kTeakT

1  eat

1  eakT

sin t

sin kT

cos t

cos kT

edTs
1
s2
2
s3
1
sa
1
(s  a ) 2
a
s(s  a )

s  2
s
2
s  2
2

T 2 z(z  1)
(z  1)3
z
z  e  aT
Tze aT
(z  e  aT ) 2
(1  eaT )z
(z  1)(z  e aT )
z sin T
2
z  2z cos T  1
z(z  cos T)
2
z  2z cos T  1

Мисал 7.11. Фярз едяк ки, обйектин ютцрмя функсийасы
Wu  b / s 2 верилмишдир.
Чяки функсийасынын тясвири V(s)  W(s) олдуьундан ( t ) -ни
тапмаг цчцн W(s) -дян тярс Лаплас чевирмяси алаг:

(t )  L1[b / s2 ]  bt .
Инди t  kT явязлямясинин кюмяйи иля уйьун шябякяли функсийасыны тапмаг олар:
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(t )  bt t  kT  bkT , k  0,1,2,
Дцстур (7.76)-йа ясасян:


W (z)  Z{bkT}  b  (kT)z  k  bT(z 1 
k 0

 2z  2  ) 

bTz1
bTz

.
1 2
(1  z )
(z  1) 2

Сыранын йыьылмасы цчцн | z 1| 1 шярти юдянилмялидир.
Мисал 7.12. Фярз едяк ки, (t )  beat . t  kT явязлямяси
етсяк, аларыг:
(kT)  beakT .
Инди (7.76) дцстуруна ясасян:


W (z)  b  (e  akT )z  k  b(1  e  aTz 1 
k 0

 e  2aTz  2  ) 

b
bz

,
1
z
 a1
1  a1z

a1  e  aT .

Обйектин параметрляринин a  1 вя квантлама аддымынын
T  0.1 s гиймятляриндя алырыг: a1  0.9048 . ■
………………………………………………….
Эиришдя гейдедиъи (екстраполйатор) олан щал. Бу схем импулс
тянзимлямя системляри цчцн характерик щалдыр. Бунун ясас сябяби
гыса мцддятли импулс сигналларынын билаваситя аналог обйектин
эиришиня, даща доьрусу иъра органларына, верилмяси реал шяраитдя
дахили динамиканы там ойатмаьа эцъц чатмыр. Бу сябябдян реал
системлярдя импулсларын интенсивлийини артырмаг мягсяди иля
онларын енини (сащясини) артырыр вя йа   T эютцрмякля аналог
сигналына йахынлашдырырлар, йяни щамарлайырлар.
178

Шякил 4.13-дя эиришиндя гейдедиъи Wq (s) олан обйектин структур схеми эюстярилмишдир.
Яввялдя гейд едилдийи кими, гейдедиъи дя обйект кими фасилясиз гурьудур. Бурада обйект дедикдя тянзимлямя обйекти дя
дахил олмагла импулс АТС-ин ясас каналда йерляшян бцтцн аналог
гурьуларынын (иъра органы, тянзимлямя обйекти, коррексийа
гурьулары вя с.) топлусуну баша дцшмяк лазымдыр.

Шякил 4.13
Гейдедиъи иля обйектин бирляшдирилмяси нятиъясиндя мейдана
чыхан блок импулс АТС-ин эятирилмиш фасилясиз щиссяси (ЭФЩ)
адланыр. Садялик цчцн фярз едяк ки, гейдедиъи сыфыр тяртибли гейдедиъидир (бах, §4.3):

Wq (s) 

1  esT 1  z 1

.
s
s

Бурада импулсларын ени   T гябул олунмушдур.
Бу щалда ЭФЩ-нин WG (s) ютцрмя функсийасыны тяйин етмяк
цчцн ашаьыдакы садяляшдирилмиш ифадядян истифадя етмяк олар:
1  z 1

Y* (z)
WG (s)  *
 Z{Wq (s) W (s)}  Z
W (s) 
s
X  (z)


W (s)  z  1  W (s) 
 (1  z 1 ) Z
  z Z s  .
 s 



(4.57)

Яэяр обйектин чяки ( t ) функсийасы верилярся, онун (4.57)
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ифадясиня дахил олан W(s) ютцрмя функсийасыны беля тапмаг олар:

W(s)  V(s) ,

(4.58)

V(s)  L[( t )] .

Бурада L  дцз Лаплас чевирмясинин символудур.
Мисал 4.11. Фярз едяк ки, обйект чяки функсийасы ( t )  b
олан интеграллайыъы мангадыр. (4.58) ифадясиня ясасян чяки функсийасынын тясвири
b
V(s)  L[b]   W(s) .
s
Эиришиндя сыфыр тяртибли гейдедиъи олан эятирилмиш щиссянин дискрет ютцрмя функсийасы (4.57) ифадясиня ясасян:

b
bTz1
bTz1
bT
1
WG (s)  (1  z 1 ) Z

(
1

z
)


 2
1 2
1
z
1
(1  z )
1 z
s 
Эюрцндцйц кими, эятирилмиш фасилясиз щисся интегралы дцзбуъаглылар цсулу иля щесаблайан дискрет гурьуйа уйьун эялир (бах,
мисал 4.10).
Ъядвял 4.12-дя ени  олан, 0    T , дцзбуъаглы
импулсларын тясириня мяруз галан, йяни эиришиня сыфыр тяртибли
гейдедиъи гошулмуш, бязи аналог обйектляринин дискрет ютцрмя
функсийалары верилмишдир.
Ъядвял 4.12

( t )

1
t

W(s)
1
s
1
s2

W(z)

z 1
T(2   )z   2
2(z  1)2
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T
T
z 1
T 2 [(2  T)z  1]
2(z  1) 2

e  at

1
sa

a

e aT (ea  1)
z  e aT

a (1  e aT )
z  e aT

4.2.6. MATLABda realizasiya
4.2.6.1.Təsvirlərin MATLABda təyini
1. Düz Z-çevirmə
Matlabda düz Z-çevirmə ztranz (.) funksiyasi vasitəsi ilə
yerinə yetirilir: x(k )  X ( z).
Misal 3.12.

2. Tərs Z-şevirmə
Яэяр X(z) тясвири мялум оларса, уйьун орижиналы (йяни x(kT)
функсийасыны) тапмаг цчцн тярс з-чевирмясиндян истифадя олунур:
1
x(kT)  Z1{X(z)} 
X(z) z k1dz .
2j 
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Matlabda tərs Z-şevirmə iztrans(.) funksiyası vasitəsi ilə
realizasiya olunur: X ( z)  x(k ).
Misal 4.13.

Qeyd etmək lazımdır ki, proqramda cari diskretləşdirmə anı
kimi k deyil, n nəzərdə tutulmuşdur.
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4.2.6.2. Diskret ötürmə funksiyalarının daxil edilməsi.
Keçid xarakteristikasının qurulması
Bu halda da öyürmə funksiyasının əvvəldə verilən tərifi öz
qüvvəsində qalır:
b0  b1 z 1  ...  bm z  m
Y ( z)
W ( z) 

. nm
X ( z ) 1  a1 z 1  a2 z 2  ...  an z n
Surət və məxrəci zn vursaq z-in müsbət qüvvətlərindən asılı
olan ekvivalent ötürmə funksiyası almış olarıq:

b0 z n  b1 z n1  ...  bm z nm
Y ( z)
W ( z) 

. nm
X ( z ) z n  a1 z n 1  a2 z n2  ...  an
Burada operator z-d – siqnalın d takt gecikməsi deməkdir.
Diskret ötürmə funksiyası giriş x(kT) (və ya u(kT)) və çıxışı
y(kT) diskret siqnal olan obyektlərə tətbiq olunur (şəkil 4.14 ).

Şəkil 4.14
Diskret W(z) ötürmə funksiyası Matlabın əmirlər
pəncərəsindən analoq (fasiləsiz) W(s) ötürmə funksiyasına uyğun
olaraq daxil olunur. Lakin ts kvantlama addımını göstərmək
lazımdır.
Misal 4.14.
Aperiodik obyektin Wz 

z
ötürmə funksiyasının daxil
za

olunmasina baxaq, 0< a<1. Wz daxil olunduqdan sonra keçid
xarakteristikası analoq halda oldu]u kimi step(Wz) qurulur.
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Şəkil 4.15. Aperiodik obyektin kecid xarakteristikası
4.2.6.3. Analoq ötürmə funksiyasından diskret
ötürmə funksiyasına keçid
Girişinə ekstrapolyator qoşulmuş analoq obyektin (şəkil 1)
W(s) ötürmə funksiyasından uyğun diskret W(z) ötürmə
funsiyasına keçid qaydasi aşağıdakı iki bənddən ibarətdir:
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Analoq W(s) ötürmə funksiyasından diskret W(z) ötürmə
funsiyasına keçid qaydasi aşağıdakı iki bənddən ibarətdir:
a) analoq ötürmə funksiyasının formalaşdırılmasıs tf s
W=W(s)
b) diskret ötürmə funksiyasına keçid:
- kvantlama addımının verilməsi-məsələn ts işarəsi ilə;
-Wz=c2d(W,ts ekstra olyatorun a ı .
Ekstrapolyator kimi sıfır tərtibli (zero-order-hold (zoh)) və ya
bir tərtibli (first-order-hold (foh)) ekstrapolyatorlarından istifadə
olunur.Ekstrapolyatorun adı yazılmadıqda (susma) zoh-dan
istifadə olunur.
Ekstrapolyator giriş x(kts) impulslarinı (pilləvari və ya düz
xətlərlə aproksimasiya edir, yəni hamarlayır).

Şəkil 1
Əksinə keçid W=d2c(Wz) funksiyası ilə yerinı yetirilir.
Qeyd edək ki, c2d funksiyası sağ sonlu-fərq tənliyinə uyğun
W(z) almağa imkan verir. Sol- fərq tənliyinə uyğun olan W(z)
almaq üçün məxrəci və surəti z-n-ə vurmaq alzımdır.
Misal 4.15.
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Alınmış diskret Wz funksiyasını, məsələm, Simulinkdə
imitasiya etdikdə dəqiqləşdirilmiş əmsallardan (əsasən surətin
əmsalları) istifadə etmək lazımdır.
Misal 4.16. İndi gecikməyə malik τ=2 s obyektıə baxaq.
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W ( s) 

1
( s  2)

3

e 2 s .

Misal 4.17. Analoq ötürmə funksiyası W ( s) 
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2
.
s( s  3)
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Şəkil 4.16. Rəqəm tənzimləmə sisteminin
keçid xarakteristikası
Şəkil 4.17-də analoq ötürmə funksiyasından diskret ötürmə
funksiyasına keçidə uyğun gələn texniki struktur göstərilmişdir.
Ekstrapolyator Wek(s) və obyekt Wob(s)
analoq ötürmə
funksiyaları ilə yazildığından fasiləsiz qurğulardır.Şəkildə İEideal impuls elementidir.

Şəkil 4.17. Sistemin fasiləsiz hissəsinin diskret hala gətirilməsi
Şəkil 4.18, a-da misal 4.17-də Matlab proqramı vasitəsilə
modelləşdirilmiş qapalı ATS-in Simulink sxemi göstərilmişdir.
İmpuls elementi ekstrapolyatorun daxilində yerləşir.
Şəkil 4.18,b-də isə qapalı sistem ekvivalent diskret ötürmə
funksiyası vasitısi ilə göstərilmişdir.
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T =1

T=1
1(t)

e(t)

y(kT)

2
s2 +3s

Step

Zero -Order
Hold

Transfer Fcn

Zero -Order
Hold 2

Scope

a)

1(t)

0.4555 z+0.178

y(kT)

z 2 -0.5943 z+0.2278
Step 1

Discrete
Transfer Fcn
b)

Scope 1

Şəkil 4.18
Şəkil 4.19-da uyğun keçid xarakteristikaları göstərilmişdir.

Şəkil 4.19
Göründüyü kimi hər iki xarakteristika eynidir.
Diskret Wz  c2d (W , ts ) ötürmə funksiyasını aldıqdan sonra
yeni tsz kvantlama addımına keşmək üçün Wzz  d 2d (Wz, tsz )
funksiyasından istifadə etmək olar. Bu nətıcəni birbaşa keçid ilə
də almaq mümkündür Wzz  c2d (W , tsz ) .
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Hər iki halda tsz=0.2 s. kvantlama addımı üçün Wzz ötürmə
funksiyası eynı alınmışdır.
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Misal 4.18. Analoq obyekt
Ws 

10
e  0.25s .
s  3s  10
2
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Step Response
1.4

1.2

Amplitude

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Time (sec)

Şəkil 2
Analoq, girişinə δ impulslar ardıcıllığı təsir edən və girişinə
bu impulsları pilləvari siqnala çevirən 0-tərtibli ekstrrapolyator
qoşulmuş obyektin keçid xarakteristikalarını müqaisə edək.
Misal 3. Fərz edək ki, analoq odyekt 1-ci tərtib aperiodik
bənddir:

Ws 

k
, k  2, T  5san.
Ts  1

Ikinci hala uyğun olan diskret Wz ötürmə funksiyasını təyin
edək. Bu məqsədlə, (7.76) düsturundan istifadə edəcəyik.
Obyektin çəki funksiyası:

 (t )  k ' eat . k '  k / T , a  1 / T .
(7.76) düsturuna əsasən kvantlama addımının T0=1 san
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qiymətində


k' z
0.4 z

.
 aT0
z  0.8187
z e
q 0
Girişdə sıfır tərtibli ekstrapolyator olduğu halda (4.57)
düsturuna əsasən
 (1  e  aT0 ) k '
z 1  k
0.3625
Wzz 
Z
 
.

 aT0
z
) a z  0.8187
 s(Ts  1)  ( z  e
c2d(.) funksiyasından istifadə etdikdə bu ifadədən istifadə
etmədən ilkin analoq Ws ötürmə funksiyasından istifadə edilir.
Wz  k '  (e aT0 z )  q 

Şəkil 3-də uyğun Matlab proqramı və step(Ws , Wz , Wzz )
funksiyasının köməyi ilə alınmış ys(t), yz(t), yzz(t) keçid
xarakteristikaları göstərilmişdir.
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Şəkil 3
Göründüyü kimi, girişinə 0-tərtibli ekstrapolyator qoşulmuş
obyektin yzz(t) keçid xarakteristikası ilkin analoq obyektin ys(t)
keçid xarakteristikasına daha yaxındır. Kvantlama T0 addımını
kiçildsək xətanı daha da azaltmaq olar.
4.3. Рягям системлярин дайаныглыьы
Айдындыр ки, рягям (вя йа АИМ импулс) системляринин дя нормал ишлямясинин ясас шярти онларын дайаныглы олмасыдыр. Дайаныглыг критериляри мцяййян дяряъядя мцъярряд олдуьундан дайаныглыьын тящлилини системин (обйектин) щярякят тянлийинин арашдырылмасындан башлайаъаьыг. Бу даща тябии йол олуб й чыхыш кямиййятин
заман цзря дяйишмя характеринин тящлилиня ясасланыр.
Фасилясиз хятти системлярдя олдуьу кими, хятти дискрет системлярин дя щярякят тянлийи сярбяст вя мяъбури топлананлардан ибарятдир. Буна уйьун сонлу-фярг тянлийини ашаьыдакы шякилдя йазмаг
олар:
y(k)  s [ y(k 1),, y(k n)]  м [u(k 1),, u(k m)]
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k0,1,2,
Бурада s () вя м ()  сярбяст вя мяъбури щярякяти характеризя едян топлананлардыр.
Дайаныглы системин дахили хцсусиййяти олдуьундан ону тящлил
етдикдя хариъи гцввялярин тясири алтында йаранан мяъбури топлананы
сыфыра бярабяр эютцрмяк лазымдыр. м ()  0 гябул етдикдян сонра
сыфыра бярабяр олмайан башланьыъ шяртлярин тясири иля йаранан сярбяст s () щярякятинин заман цзря дяйишмя характерини арашдырмаг лазымдыр.
Фасилясиз системлярдя олдуьу кими бурада да ясас дайаныглыг
анлайышлары юз гцввясини сахлайыр. Дайаныглыг системин яввялки
таразлыг вязиййятиня (бурада сыфыр) гайытма хцсусиййяти иля характеризя олунур. Бу заман мцхтялиф щаллар ола биляр:
а) заман артдыгъа сярбяст щярякят сыфыра йахынлашырса (йыьылырса), йяни
lim y(k )  0
k

шярти юдянилярся, рягям системи дайаныглыдыр;
b) заман артдыгъа
lim y(k )  0
k

оларса, рягям системи дайаныгсыздыр.
в) яэяр
lim y(k )  
k

шярти юдянилярся, систем нейтрал систем адланыр. Бурада   const
сабит кямиййят олуб башланьыъ шяртлярдян асылы олараг мцхтялиф
гиймятляр алыр. Бу да таразлыг нюгтяляринин сайынын сонсуз олмасы
демякдир.
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4.3.1. Дайаныглыьын системин гцтбляринин з-мцстявисиндя
йерляшмяси ясасында тящлили. Кюкляр цсулу
Йада салаг ки, гцтбляр системин вя йа обйектин ютцрмя функсийасынын мяхряъиндяки чюхщядлинин кюкляридир. Яввялъя рягям системинин дайаныглыьыны заман областында динамика тянлийини тящлил
етмякля арашдыраг. Садялик цчцн яввял бир тяртибли обйектя бахаг.
1. Хцсуси щал. Эиришиндя гейдедиъи елемент олмайан
k0
Y(s)
b
, a 0
(4.113)
WF (s) 


U(s) T0s  1 s  a
ютцрмя функсийалы апериодик обйектин ъядвял 4.12-йя ясасян дискрет аналогу:
Y(z)
b
bz
.
(4.114)
WF (z) 



1
U(z) 1  a1z
z  a1
Бурада a1  eaT . (4.113) ютцрмя функсийасынын гцтбцнц
D(s)  s  a  0 тянлийиндян тапырыг: s  a . (4.114) ютцрмя
функсийасынын гцтбцнц D(z)  1  a1z 1  0 тянлийиндян тапырыг:
z1  a1  eaT .
Уйьун сонлу-фярг тянлийи

y(k)  a1y(k 1)  bu(k) .

(4.115)

Бурада садялик цчцн квантлама аддымы T  1 s гябул олунмушдур.
Йухарыда дейилдийи кими, дайаныглыьы тящлил етмяк цчцн хариъи
гцввялярин (бурада u (k ) ) тясирини сыфыра бярабяр етмяк лазымдыр.
Бу сябябдян u(k)  0 , k0,1,2, гябул едяк. Бундан башга,
сярбяст щярякятин йаранмасы цчцн башланьыъ шярт сыфырдан фяргли
y(0)  0 олмалыдыр. Сонлу-фярг тянлийи (4.115)-и y(0) башланьыъ
шяртиндя щялл етсяк, обйектин сярбяст щярякяти заманы чыхыш кямиййятинин k1,2, дискретляшдирмя нюгтяляриндя алдыьы гиймятляри тапа билярик:
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y(1)  a1y(0) ,
y(2)  a1y(1)  a12 y(0) ,
..............

(4.116)

y(k )  a1k y(0) ,
..............
Эюрцндцйц кими, (4.116) ардыъыллыьынын сыфыра йыъылмасы цчцн
ямсалы к артдыгъа сыфыра йахынлашмалыдыр. Бу тялябат | a1 | 1 ,
йяни 1  a1  1 шярти дахилиндя юдянилир. a1  z1 олдуьундан
обйектин гцтбц цчцн | z1 | 1 шярти юдянилмялидир.
Шякил 4.41-дя z1 гцтбцнцн мцхтялиф гиймятляриндя кечид просесляри вя z1 гцтбцнцн z    j комплекс мцстявисиндя йерляшмя схеми эюстярилмишдир. Гейд едяк ки, z1 -ин мянфи гиймятляриндя кечид просесляриндя рягслилик мцшащидя олунур. Бу хцсусиййят
z1  0 гиймятляри цчцн (4.116) щяллинин тяк гцввятли ямсалларынын
сыфырдан кичик, ъцт гцввятли ямсалларынын ися сыфырдан бюйцк олмасы,
йяни ишарянин нювбяляшмяси иля ялагядардыр. z1  1 гиймятиндя
систем апериодик, z1  1 гиймятиндя ися рягси дайаныглыг сярщяддиндя олур.
a1k
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Шякил 4.41
Шякилдян эюрцндцйц кими, дайаныглы (3,4,7) щалына уйьун эялян бцтцн гцтбляр ващид чеврянин дахилиндя, дайаныглыг сярщядди
(2,6) уйьун эялян гцтбляр ися сярщяддиндя йерляширляр.
Фасилясиз системлярдян фяргли олараг няинки икинъи тяртиб, щятта
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биринъи тяртиб импулс системляри характеристик тянлийин ямсалларынын
мцсбят гиймятляриндя дайаныгсыз ола биляр.
Гцтблярин s1  a вя z1  eaT ифадяляриндян эюрцндцйц кими,
с-мцстявисиндя s1 -ин    s1   (йяни a параметри   -дан
  -ьа дюхру дяйишмишдир) областында дяйишмяси z1 гцтбцнцн змцстявисиндя 0  z1   областында дяйишмясиня уйьун эялир.
Дайаныглы фасилясиз систем цчцн s1  0 олдуьундан а параметри
йалныз 0  a   интервалында (йяни a  0 ) дяйишя биляр. z1 -ин буна
уйьун дяйишмяси 0  z1  1 интервалында баш верир. Бахылан щалда
z1 гцтбц цстлц функсийа шяклиндя алындыьындан о, а параметринин
щеч бир гиймятиндя мянфи гиймят ала билмир вя бу сябябдян
1  z  0 йарыминтервалы ящатя олуна билмир. Бу о демякдир ки, смцстявисиндя з-ин мянфи гиймятиня уйьун щягиги гцтб йохдур.
2. Цмуми щал. Мялум олдуьу кими, дискрет тянзимлямя системинин (обйектинин) з-тясвирдя йазылмыш ютцрмя функсийасы цмуми щалда ашаьыдакы шякилдя тяйин олунур (бах, §4.6.4):

b0  b1z 1  b2z 2    bm z  m
W(z) 
.
a 0  a1z 1  a 2z 2    a n z n
Бу ифадянин мяхряъ вя сурятини z n кямиййятиня вуруб,
z  eTs олдуьуну нязяря алсаг, системин дискрет Лаплас тясвири шяклиндя олан характеристик тянлийини ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:

D(s)  a 0enTs  a1e( n1)Ts    a n  0 .

(4.117)

Бу тянлик с-я нязярян трансендент тянлик олдуьундан онун н
сайда дейил, гошма-комплекс кюклярин щесабына сонсуз сайда
кюкц мювъуддур. Бу кюклярин хяйали щиссяляри бир-бириндян
 2 ,   1,2, там ядядляр гядяр фярглянир. Бу хцсусиййяти
садя мисалда эюстяряк. Фярз едяк ки,

es  d  0
тянлийи верилмишдир. Бу тянлийин кюкц s1  ln d .
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es1  j2  es1 e j2  es1 (cos 2  jsin 2 )  es1 (1  j0)  es1

олдуьундан бцтцн s1  j2 ,   1,2, кюкляри дя бу тянлийи юдяйяъякдир.
Ютцрмя функсийасы (4.114) цчцн характеристик тянлик
*
D (s)  esT  a1  0 алынар. a1  eaT олдуьундан бурада ясас кюк
s1  a , ялавя кюкляр  a  j2 ,   1,2, олаъагдыр.
Цмумиййятля, ясас кюклярин дцшдцйц    Im s   золаьы
ясас золаг, диэяр золаглар ися ялавя золаглар адланырлар. Шякил
4.42-дя дискрет системлярин гцтбляринин с-мцстявисиндя йерляшмя
схеми эюстярилмишдир. Шякил, бир ясас гцтбц олан системя уйьундур.

Шякил 4.42
Системин динамикасы (4.117) характеристик тянлийинин ясас кюкляриндян асылыдыр. Ясас кюкляр садя кюкляр олдугда (йяни, тякрарланан кюкляр олмадыгда) D* (s)  0 характеристик тянлийиня уйьун
сонлу-фярг тянлийинин аналитик щялли ашаьыдакы шякилдя йазылыр:
(4.118)
y(kT)  a1es1kT  a 2es 2 kT    a n es n kT .
Бурада si  D* (s)  0 характеристик тянлийинин кюкляри; a i  башлан201

ьыъ шяртлярдян вя Т тактындан асылы олан сабит ямсаллардыр.
Эюрцндцйц кими, k   оланда lim y(kT)  0 шяртинин юдянилмяси цчцн, йяни системин дайаныглы олмасы цчцн, (4.118) тянлийинин саь тяряфиндяки бцтцн топлананлар заман артдыгъа сыфыра
йахынлашмалыдырлар. Бу тяляб кюкляр цчцн Re si  0 шярти йериня
йетирилдикдя юдянилир. Бу шярт фасилясиз системлярин дайаныглыг шярти
иля ейнидир.
Инди з-тясвир шяклиндя йазылмыш

D(z)  a 0z n  a1z n1    a n  0
характеристик тянлийинин z i кюкляринин щансы шяртляря табе олмасыны
арашдыраг. zi  es i T явязлямясиндян истифадя едиб (4.118) аналитик
щялли ашаьыдакы шякилдя йазаг:
y(kT)  1z1k   2z k2     n z kn .

(4.119)

Кюкляр щягиги кюкляр олдугда k   щалында lim y(kT)  0
шяртинин юдянилмяси цчцн бцтцн кюкляр цчцн | zi | 1 шярти юдянилмялидир.
Комплекс кюкляр гошма-комплекс шяклиндя олдуьундан
(4.119) тянлийиндя
вя йа йстлц формада
(  j)k
(Ae j )k  Ak e jk

топлананлары

мейдана чыхыр. Бурада

A | z | mod z  2  2 ,   arg z  arctg .

Эюрцндцйц кими, бу топлананларын да сыфыра йахынлашмасы цчцн
йеня | zi | 1 шярти юдянилмялидир.
Алынмыш нятиъяляри ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар.
Дискрет системин дайаныглы олмасы цчцн онун D(z)  0 характеристик тянлийинин бцтцн кюкляри ващид чеврянин дахилиндя йерляшмялидир. Башга сюзля, бцтцн кюкляр цчцн zi  i2  i2  1 шярти
юдянилмялидир.
Инди рягям системинин дайаныглыьыны системин динамика тянли202

йинин арашдырылмасына ясасланмайан даща бир йанашма ясасында
тяйин едяк. С-мцстявисинин истянилян нюгтясиндя s  c  j мцнасибяти юдянилир. Бу щалда z  esT олдуьундан йазмаг олар:
(4.120)
z  e(c j)T  ecTe jT
Ифадя (4.120)-нин кюмяйи иля s  c  j кюкцндян истифадя
едяряк з-мцстявисиндя дайаныглыг шяртини тапа билярик.
Ифадя (4.120)-дян эюрцндцйц кими, з комплекс кямиййятинин
модулу (з векторунун узунлуьу) сабит (  тезлийиндян асылы дейил)
| z | mod z  ecT  A ,

(4.121)

фазасы ися   arg z  T  -дан асылыдыр.
Фярз едяк ки, квантлама такты T  2 / 0 шяклиндя ифадя
олунмушдур. 2 сабит олдуьундан щяр щансы бир шяртдян тапылмыш
Т-йя мцяййян 0 уйьун эялир. Онда

() 

2
.
0

(4.122)

Тезлийин физики   0 гиймятляриндя:
 0

 0

1

4 0
1

2

1
3
0 0 0 
2
4
3
 2 

2

Эюрцндцйц кими,  артдыгъа з вектору саат ягрябинин якси
истигамятиндя (   саат ягрябинин якси истигамяти кими гябул
олунур) дюврц олараг фырланыр. Бу векторун А узунлуьуну тяйин
едяк. Бурада цч щал мцмкцндцр.
Йухарыда гейд едилдийи кими, дискрет Лаплас тясвири шяклиндя
йазылмыш характеристик тянлийин s i кюкляриня ясасян дайаныглыг
шярти фасилясиз системлярдя олдуьу кимидир (бах, кюкляр цсцлц).
с  Re si олдуьундан бурада цч щал мцмкцндцр:
1. с  0  дайаныглы щал. s i кюкляри сол кюклярдир. (4.121)-я
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ясасян A  1 ;
2. с  0  дайаныглыг сярщядди. A  1 ;
3. с  0  дайаныгсыз щал. s i кюкляри саь кюклярдир. A  1 .
A  mod z | z | олдуьундан йухарыда алынмыш шяртляря уйьун
олараг: | z | 1 ; | z | 1 ; | z | 1 .
| z |  2  2 модулу з векторунун узунлуьу олдуьундан вя

дайаныглы систем цчцн | z | 1 олдуьундан бцтцн z i кюкляри з-мцстявисиндя ващид чеврянин дахилиндя йерляшмялидир.
З-тясвиря кечмяйин, йяни z  esT явязлямясинин ян йахшы
хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, бу заман йалныз ясас золаг
ващид чеврянин дахилиня иникас олунур. Доьрудан да D(s)  0
тянлийиня уйьун олан з-тясвир шяклиндя верилмиш характеристик
тянлик

D(z)  a 0z n  a1z n1    a n  0
ади полиномдан ибарят олдуьундан артыг онун сонсуз кюкц дейил,
з-я нязярян н сайда кюкц олаъагдыр.
Шякил 4.43-дя ясас золаьын ващид чевряйя иникасы эюстярилмишдир.

Шякил 4.43
204

Беляликля, системин динамикасынын тящлилиня ясасланмайан
цсулун кюмяйи иля дя ейни дайаныглыг шярти алыныр.
Кюклярин тяйин олунмасына ясасланан бахдыьымыз цсуллар чох
ашкар олса да, йцксяк тяртибли системляр цчцн мцяййян чятинликлярля гаршылаша биляр.
4.3.2. Matlabda realizasiya
Matlabda

D(z)  a 0z n  a1z n1    a n  0
Xarakteristik tənliyini həll edib köklərin vahid çevrənin
daxilində yerləşməsini yoxlamaq olar.Dayanıqlı sistem üçün
| z | 1 , | z |  2  2 şərti ödənilməlidir.
Misal 4.18.
0.632 z
Wz  2
z  0.736 z  0.368
ötürmə funksiyası ilə verilən obyektin dayanıqlığını yoxlayaq.
Bu halda xarakteristik tənlik: Dz  z 2  0.736 z  0.368.
Kokləri tapmaq üşün roots(.) funksiyasından istifadə edilir. Bu
halda xarakteristik tənlik əmsallar şəklində verilir:
Dz  [1  0.736 0.368].
Köklərin (ötürmə funksiyasının qütübləri-x ilə işarə olunur)
vahid çevrənin daxilinə düşüb-düşməməsini bilmək üçün pzmap
(Wz) funksiyasından istifadə edilir.
Şəkil 4.43-də müvafiq Matlab proqramı və nəticə
göstərilmişdir.
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Pole-Zero Map

1

Imaginary Axis

0.5

0

-0.5

-1
-1

-0.5

0

0.5

1

Real Axis

Şəkil 4.43
Xarakteristik tənliyin hər iki kökü vahid çevrınin daxilində
yerləşdiyindən obyekt dayanıqlıdır.
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4.4. Кечид просесляринин гурулмасы
1. Чыхыглар цсулу (бах, §4.6). F( x ) функсийасынын а нюгтясиндя чыхыьы Re s F( x ) вя йа Res F(a ) шяклиндя ишаря олунур.
a

Бу цсулун тятбиги контур интегралынын щесабланмасы цчцн нязярдя тутулан чыхыглар щаггында Коши теореминя ясасланыр:
n
1
F
(

)
d


Re s F( x ) .
(4.130)

2j 
a
i1 i
Бурада a1, a 2 , кямиййятляри F( x ) функсийасынын хцсуси нюгтяляри, автоматик тянзимлямядя гцтбляридир. Яэяр
M( x )
F( x ) 
( x )
D( x )
расионал-кясри шяклиндя верилярся, гцтбляр D(x)  0 характеристик
тянлийинин x i  a i кюкляридир.
Тякрарланма дяряъяси м олан а гцтбц цчцн чыхыг ашаьыдакы
дцстурун кюмяйи иля щесабланыр:
Re s F( x ) 
a

1
d m1
lim m1 {(x  a )m F( x )}
(m  1)! xa dx

(4.131)

Садя кюкляр цчцн m  1 вя 0! 1 олдуьундан

Re s F(x )  lim{(x  a )F(x)}
a

xa

(4.132)

F( x ) расионал-кяср шяклиндя верилярся,
D(x)  a 0 (x  x1 )(x  x 2 )(x  x n )

шяклиндя йазмаг лазымдыр. Бу заман дцстурдакы ( x  a ) иля
мютяризялярдян бири ихтисар олур. (4.132) ифадясини ашаьыдакы
шякилдя дя йазмаг мцмкцндцр:
M( x )

Re s F( x )  lim 
 D( x ) ( x )
x

a
a
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(4.133)

Мисал 4.19. Фярз едяк ки,
F( x )  F(z) 

z2
z2
.

z 2  3z  2 (z  1)(z  2)

Бу щалда M(z)  z 2 , D(z)  z 2  3z  2 . Гцтбляр, йяни
D(z)  0 тянлийинин кюкляри z1  1 , z 2  2 садя кюкляр олдуьу
цчцн (4.132) ифадясиндян истифадя етмяк лазымдыр:
Re s F(z)  Re zF(1)  lim (z  1)
1

z1

Re s F(z)  Re z(2)  lim (z  2)
2

z1

z2
 1 ,
(z  1)(z  2)

z2
4 .
(z  1)(z  2)

Беляликля, (4.130) контур интегралын гиймяти 1  4  3 бярабярдир. ■
Йухарыдакы щазырлыг мярщялясиндян сонра мясялянин мащиййятиня кечмяк олар.
Автоматик тянзимлямя нязяриййясиндя чыхыглар йсцлцндан
истифадя етмяк цчцн обйектин вя йа гапалы импулс системинин чыхыш
сигналынын з-тясвири Y(z) мялум олмалыдыр. Буна уйьун y(kT) ,
k  0,1, дискрет гиймятляр ися кечид просесини тяйин едир.
Яэяр Y(z) тясвири мялум оларса, уйьун y(kT) шябякяли
функсийаны (оригинал) тярс з-чевирмясинин кюмяйи иля тапмаг олар:

y(kT)  Z1{Y(z)} 

1
Y(z) z k1dz , k  0,1,2, .
2j 

(4.134)

Бурада F(x)  Y(z)z k1 .
Цсулун мащиййяти (4.134) контур интегралынын чыхыглар цчулундан истифадя едяряк (4.130) дцстуруна ясасян щесабланмасындан
ибарятдир. Бу хцсуси щалда z k1 вуруьу Y(z) кясринин гцтбляриня
тясир эюстярдийиндян чыхыглары Y(z) функсийасынын гцтбляриндя
щесабламаг кифайятдир.
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Мисал 4.20. Шякил 4.51-дя эюстярилмиш импулс системиндя
тапшырыьын g(t )  1(t ) ващид тякан шяклиндя дяйишмяси вя T  0.1 s
щалында кечид просесини гуруб кейфиййят эюстяриъилярини щесабламаг тяляб олунур.

Шякил 4.51
Шякилдян эюрцндцйц кими, ачыг систем интеграллайыъы-яталятли
мангадан (мисал цчцн, сабит ъяряйан мцщяррики) ибарятдир. Ачыг
системин з-ютцрмя функсийасыны тапаг:
1
0.632z

.
WA (z)  Z
 s(0.1s  1)   2

 z  1.368z  0.368

Гапалы системин ютцрмя функсийасы:
W(z) 

WA (z)
Y( z )
0.632z
.


G(z) 1  WA (z) z 2  0.736z  0.368

Тапшырыг сигналынын з-тясвири
1
z
G(z)  Z{G(z)}  Z
s   z 1
 

олдуьуну нязяря аласаг, чыхыш сигналынын тясвири:
Y(z)  W(z)G(z) 

M( z )
0.632z
z
.

z

1
D(z)
z  0.736z  0.368
2

M(z)
(z) , (z)  z k1 .
D(z)
Бу функсийанын гцтблярини D(z)  0 тянлийинин щяллиндян тапы-

Демяли, бу мисалда F( x )  F(z) 

209

рыг: z1  1 ; z 2,3  0.368  j0.482 .
Бцтцн гцтбляр садя олдуьундан уйьун чыхыглары тапмаг цчцн
(4.133) дцстуруедан истифадя едяъяйик. Бу щалда M(z)  0.632z 2 ,
D(z)  3z 2  3.472z  1.104 вя F(x)  Y(z)z k1 олдуьундан йазмаг олар:

Re s[Y(z)z k1 ] 
z1 1

Re s[Y(z)z

k 1

z2

0.632 k1
1 1 ;
0.632

0.632(0.368  j0.482)2 (0.368  j0.482)k1
]

3(0.368  j0.482)2 3.472(0.368  j0.482) 1.104

0.632(0.368  j0.482)k1
0.632(0.368  j0.482)k1



0.464  j0.609
0.126(0.368  j0.482)

 0.5

0.606e 

j0.92 k 1

0.606e

j0.92

 0.5(0.606)k e j0.92k ;

Re s[Y(z)z k1 ]  0.5(0.606)k e j0.92k .
z3

Щесабламаларда   j шяклиндя олан комплекс кямиййяти

Ae j цстлц шякиля эятирилмишдир. Бурада A   2  2 ,
  arctg( / ) .
Ифадя (4.130)-а ясасян, тапылмыш чыхыглары ъямляйиб Т квантлама аддымыны ялавя етсяк, кечид характеристикасынын дискрет
гиймятлярини аларыг:
y(kT)  1  (0.606)kT cos(0.92kT) , k  0,1,2,

(4.135)

Ъямлямя заманы e j  cos   j sin  Ейлер дцстурундан истифадя
олунмушдур.
Шякил 4.52-дя (4.135)-я ясасян щесабланмыш y(kT) гиймятляри ясасында гурулмуш кечид характеристикасы эюстярилмишдир. Бурада
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y(kT) гиймятляри шякилдяки гырыг-гырыг хятля эюстярилмиш фиктив
квантлайыъынын дискрет чыхыш сигналыдыр.

Шякил 4.52
Кейфиййят эюстяриъилярини шякилдян тяйин едирик:
Кечид характеристикасынын 5%-ли золаьа дахилолма аны иля тяйин
олунан тянзимлямя вахты t т  4T  0.4 s . Тапшырыг гиймятиндян
максимал мейли характеризя едян ифрат тянзимлямя m  21% ,
кечид
характеристикасынын
максимал
галхма
сцряти
1
Логарифмик
сюнмя
декременти
(dy / dt )m  6.3 s .
  ln(A1 / A3 )  1.74 . ■
2. Ъядвял цсулу. Бу цсулун мащиййяти мялум Y(z) тясвиринин чыхыглар цсулу иля щесабланмыш вя ъядвяллярдя эюстярилян
y(kT) ориэиналындан истифадя етмякдян ибарятдир.
Ъядвяллярля верилмиш з-тясвирляр садя функсийалардан ибарят
олур. Бу сябябдян, адятян расионал-кяср шяклиндя олан Y(z) ифадясинин шяклини дяйишяряк ону елементар функсийаларын ъями
шяклиндя эюстярирляр. Садяляшдирмя заманы ясасян ики цсулдан
истифадя олунур:
а) садя кясрляря айырма;
б) з-ин мянфи гцввятляриня нязярян сырайа айырма цсулу.
2.1. Садя кясрляря айырма. Яэяр u ( t ) вя йа g( t ) ващид
тякан сигналлары шяклиндя дяйиширлярся, онда цмуми щалда чыхышын
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тясвири:
Y(z) 

M(z)
z
.

n 1
z
z  a1z    a n  1
n

(4.136)

Лазыми садяляшдирмя апармаг цчцн (4.136) ифадясинин щяр
тяряфини яввялъя з-я бюлцб
X( z ) 

Y( z)
M(z)

z
(z  1)D(z)

(4.137)

ифадясини садя кясрляря парчаладыгдан сонра нятиъяни з-я вурурурлар. Бу заман алынмыш садя кясрляр Az /( z  eaT ) шяклиндя олур ки,
онларын да тярс з-чевирмяси AeakT , k  0,1, шябякяли функсийа
шяклиндя олуб, мцвафиг ъядвяллярдя верилмишдир.
X(z) ифадяси садя кясрляря ашаьыдакы шякилдя айрылыр:
mi
bij
M( z)
с
X( z) 

 
.
(z  1)D(z) z  1 i j1 (z  zi ) j

(4.138)

Бурада z i кямиййятляри D(z)  0 тянлийинин тякрарланма
ядяди m i олан кюкляридир. Мисал цчцн, фярз едяк ки, тянлийин 2-йя
бярабяр цч ядяд кюкц вар. Бу щалда i  1 , m1  3 . Онда (4.138)
ифадяси:
X( z) 

b13
b
b12
M( z )
с
.

 11 

2
(z  1)D(z) z  1 z  2 (z  2) (z  2)3

(4.139)

Садя кюкляр цчцн (комплекс-гошма кюкляр дя дахил олмагла)
mi  1 вя (4.138) ифадяси:
X( z) 

b
b
M( z )
с

 11  21   .
(z  1)D(z) z  1 z  z1 z  z 2

(4.140)

Бу щалда c вя bi1 ямсаллары ашаьыдакы ифадялярин кюмяйи иля
щесабланыр:
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с

M(1)
,
N(1)

bi1 

M(zi )
.
N(zi )

(4.141)

Бурада N(z)  (z 1)D(z) .
Цмуми щалда, ямсаллары тяйин етмяк цчцн
D(z)  z n  a1z n1    a n

чохщядлисини Безу теореминя ясасян
D(z)  (z  z1)m1 (z  z 2 )m2 (z  z n )m n

шяклиндя йазыб (4.138) ифадясинин щяр тяряфини N(z) чохщядлисиня
вуруб сол вя саь тяряфдя олан чохщядлилярдя з-ин ейни гцввятляринин ямсалларыны бярабярляшдирмяк лазымдыр. Бу щалда ямсаллара
нязярян хятти ъябри тянликляр системи алыныр. Бу системи щялл едиб c
вя bij ямсалларыны тапырлар. Мютяризяляри ачдыгдан сонра ашаьыдакы
типли бярабярлик алыныр:

M(z)  A0z n  A1z n1    An .

(4.142)

Бурада A i ямсаллары ахтарылан ямсалларда асылы ифадялярдир.
Алынмыш систем тянлик ашаьыдакы шякилдя олур:
A0  m0 
A1  m1 
 .
..... 
A n  m n 

(4.143)

Яэяр сол тяряфя z k дяйишяни дахил олмурса, онда m nk ямсалыны сыфыра бярабяр гябул етмяк лазымдыр.
Бир мисала бахаг. Фярз едяк ки,

Y( z ) 

2
z
.
z
z  1.5z  0.75z  0.125  1
3

2
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D(z)  0 тянлийинин 3 сайда z1  0.5 кюкц мювъуддур.
Демяли, m1  3 . Бу щал (4.139) ифадясиня уйьун эялир:
X( z ) 

b13
b
b12
M( z )
с
. (4.144)

 11 

(z  1)D(z) z  1 z 0.5 (z 0.5)2 (z 0.5)3

N(z)  (z 1)(z  0.5)3 шяклиндя йазыб (4.144) ифадясинин щяр
тяпяфини N(z) -я вурмагла йухарыдакы гайдадан истифадя етсяк,
(4.143) системини ашаьыдакы шякилдя аларыг:
с  b11  0 ,
 1.5c  2b  b  0 ,

11
12

0.75c  1.25b11  1.5b12  b13  0 ,
 0.125c  0.25b11  0.5b12  b13  2 .
Бу хятти тянликляр системини щялл едиб ахтарылан ямсаллары
тапырыг: с  16 , b11  16 , b12  8 , b13  4 . ■
Садя кясрляря айырдыгдан сонра (4.140) ифадясинин щяр тяпяфини з-я вуруб, алынмыш
Y( z) 

b z
b z
сz
 11  21  
z  1 z  z1 z  z 2

ифадясинин щяп бир i топланына уйьун эялян yi (kT) ориэиналлары
тярс з-чевирмя ъядвялляриндян тапылыр. Ъядвялляр ялчатмаз
олдугда (4.134) дцстурундан истифадя етмяк олар.
Мисал 4.21. Яввялки мисалда чыхышын тясвири

Y( z) 

0.632z 2
(z  1)(z 2  0.736z  0.368)

шяклиндя алынмышдыр. X(z) функсийасыны садя кясрляря айыраг:

Х( z ) 

0.632z
A
B
C



.
(z  1)D(z) z  1 z  0.368  j0.482 z  0.368  j0.482
214

Бу щалда (4.142) ифадяси:
0.632z  (A  B  C)z 2  (0.736A  1.368B  1.368C)z 
 (0.368A  0.368B  0.368C)z 0  j [0.482(B  C)(z  1)] .

Алынмыш бярабярликдя сол вя саь тяряфдяки з-ин уйьун тяртибли
ямсалларыны бярабярляшдириб, сол тяряфдя j -ун ямсалынын сыфыра
бярабяр олмасыны да нязяря алсаг, (4.143) тянликляр системи:
A  B C  0 ,
0.538A  B  C  0.462 ,
A  B C  0 ,

0.482(z 1)(B  C)  0 вя йа B  C .
B  C олдуьуну нязяря алыб илк ики тянликдян тапырыг: A  1 ,
B  0.5 . Демяли, C  0.5 . Кюкляр садя кюкляр олдуьундан
ямсалларын гиймятини даща асан садя олан (4.141) ифадяляринин
кюмяйи иля дя щесабламаг мцмкцндцр. Бу щалда

N(z)  3z 2  3.472z  1.104 .

z1  1 , z 2  0.368  j0.482 , z3  0.368  j0.482
Беляликля, садя кясрляр формасында алынмыш X(z) ифадясини з-я
вуруб чыхышын тясвирини бярпа етдикдян сонра алырыг:

Y( z ) 

z
0.5z
0.5z


.
z  1 z  exp( 0.5  j0.92) z  exp( 0.5  j0.92)

Бурада комплекс кямиййятин модул вя аргументя нязярян
йазылмыш

  j  d e j , d   2  2 ,   arctg

шяклиндян истифадя олунмушдур. Даща сонра е-нин ямсалыны ващидя
бярабяр етмяк цчцн
d  exp(ln d)
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дцстурундан исифадя едяряк
  j  exp(ln d  j)
шякилдя йазылмышдыр.
Инди алынмыш ифадядя j  const гябул едиб ъядвялдян истифадя
етсяк, ориэиналы тапарыг:
y(kT)  1  e0.5k cos(0.92k) , k  0,1,2,

e0.5  0.606 олдуьундан алынмыш нятиъя мисал 4.21-дя
алынмыш ифадя иля ейнидир.
2.2. з-ин мянфи гцввятляриня нязярян сонсуз сырайа айырма. Бу цсул x(kT) ориэиналынын аналитик ифадясини алмаьа имкан
вермяся дя, кечид
просесини
( g 1
оланда кечид
характеристикасыны) гурмаг цчцн ян садя йсулдур. Бу цсулун рийази
ясасыны Y(z) -ин ифадясиндя сурятдяки M(z) чохщядлисинин
мяхряъдяки D(z) чохщядлисиня бюлцнмяси тяшкил едир. M(z) -ин
тяртиби m  n олдуьундан бюлцнмя нятиъясиндя мянфи тяртибли
гцввятляр алыныр.
Мисал 4.22. Яввялки мисала гайыдаг. Бурада
Y( z ) 

0.632z 2
.
z3  1.736z 2  1.104z  0.368

Бу кясрин сурятини мяхряъиня бюлмяк йолу иня ону цстлц сырайа айыраг:
z 3 1.736z 2  1.104z  0.368
0.632z 2
1
2
3
0.632z 2 1.097z  0.6977 0.2326z 1 0.632z  1.097z  1.207z
 1.116z 4  

-

1.097z  0.6977 0.2326z 1

1.097z 1.9044 1.21z1  0.4z2
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-

1.2067 0.9785z 1  0.4037z 2

1.2067 2.095z 1 1.332z 2  0.44z 3

-

1.1163z 1  0.9285z 2  0.44z 3

1.1163z 1 1.9379z 2 1.232z 3  0.41z 4

. . . . . . . .
Нятиъядя алырыг:
Y(z)  0.632z 1 1.097z 2  1.207z 3  1.116z 4 
 1.009z 5  0.974z 6  

z  k операторунун сигналын к такт эеъикмяси демяк олдуьуну
нязяря алыб бу ифадядян тярс з-чевирмя алсаг, тапарыг:
y(kT)  0.632(t  T) 1.097(t  2T) 1.207(t  3T) 
Алынмыш сыранын ямсаллары кечид характеристикасынын t k  kT
анларындакы k  1,2, , y(kT) гиймятляриня бярабярдир.
Matlabda realizasiya
Əvvəldə deyildiyi kimi matlabda keçid xarakteristikası analoq
halda oldu]u kimi step(Wz) funksiyasının köməyi ilə qurulur.
Misal 4.21-də istifadə olunan ötürmə funksiyası üçün
keçid xarakteristikasını quraq:
Wz 

0.632 z
.
z  0.736 z  0.368
2
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Step Response
System: Wz
Time (sec): 0.325
Amplitude: 1.21

1.4

1.2
System: Wz
Settling Time (sec): 0.747

Amplitude

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Time (sec)

Şəkil 4.53
Alınmış keçid xarakteristikası T=ts=0.1 san qiymətində şəkil 3.52də göstərilən keçid xarakteristikasına uyğun gəlir.İfrat tənzimləmə
σ=21%, qərqrlqşmq (tənzimləmə) vaxtı (2%-li buraxıla bilən
tənzimləmə xətası meyyarına əsasən) ts=0.747san.
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FƏSİL 5
KORRELYASİYA ANALİZİ

Siqnalların korrelyasiya təhlili spektral təhlil ilə yanaşı
siqnallar nəzəriyyəsində mühüm rol oynayır. Korrelyasiya təhlili
müxtəlif siqnalların uyğunluq dərəcəsini (ehtimal (statistik)
asılılığın gücü) təyin etməyə imkan verdiyi kimi, bir siqnalın da
zamana görə sürüşdürülmüş diskret qiymətləri arasında əlaqənin
gücünü təyin etməyə imkan verir.
Bundan başqa paylanma qanunları eyni olan təsadüfi siqnalları
fərqləndirmək üçün korrelyasiya funksiyasından istifadə olunur.
5.1. Korrelyasiya funksiyası
Sonlu enerjiyə malik olan determinik x(t) siqnalının
korrelyasiya funksiyası (KF) siqnalın bir-birindən  zaman
sürüşdürülmüş iki qiymətinin hasilinin inteqralı kimi ifadə olunur:


R x () 

 x(t )xt  dt

(5.1)



Məhdud müşahidə intervalında korrelyasiya funksiyası:
T

R x () 

1
x ( t ) x t  dt .
T 0

Bu fuksiyalar bir siqnal üçün təyyin edildiyindən
avtokorrelyasiaya funksiyası adlanır.
Korrelyasiya funksiyası aşağıdakı xassələrə malikdir:
1. =0 qiymətində KF siqnalın enerjisinə (orta güc) bərabərdir:


Rx (0)   x 2 (t )dt  E


2. KF cüt funksiyadır:
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Rx ( )  Rx   
3.  artdıqca sonlu enerjili siqnal sönür:

lim Rx ( )  0

 

Korrelyasiya siqnalının qrafiki şəkil 5.1-də göstərilmişdir.

Şəkil 5.1
Periodu T olan periodik siqnal üçün KF period ərzində
ortalaşdırma yolu ilə təyin olunur:
t

1
R x () 
x ( t ) x t  dt .
T t T

(5.2)

Burada t inteqrallama sərhəddindəki t siqnalın periodunun
başlanğıcına uyğun gələn zaman anıdır.
Bu halda:
1. =0 qiymətində Rx(0)=Por – orta güc.
2.
Periodik siqnalın KF-sı dövrü funksiyadır. Yəni
Rx()=R(nT).
Misal 5.1. Şəkil 5.2-də göstərilmiş düzbucaqlı impuls üçün
KF hesablayaq.

Şəkil 5.2
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1. 0T intervalında
T

R x ()   A( t )At  dt .
0

A(t)=A=const, A(t-) -  qədər gecikən sabit olduğundan
inteqrallama sərhəddini dəyişib inteqralı aşağıdakı şəkildə yazmaq
olar:
T

R x ()   A  Adt  A 2 (T  ) , 0T


2. KF cüt funksiya olduğundan <0 üçün:

R x ()  A 2 (T  )
T    0
3. >T qiymətləri üçün Rx()=0.
Alınmış ifadəni birləşdirsək, alarıq:
2

A (T   ),   T,
R x ()  
,   T.

0
Rx()-nın qrafiki şəkil 5.3-də göstərilmişdir.

Şəkil 5.3
Misal 5.2. Misal kimi aşağıdakı  tezlikli harmonik siqnalın
KF hesablayaq:
x(t )  A cos(t  0 ) .
Bu siqnalın dövrünün T=2/ olduğunu nəzərə alsaq (5.2)
ifadəsinə əsasən KF:
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R x () 
2

2 / 

 A cos(t  0 )A cos(t    0 )dt 
0

A2
cos().
2
Öründüyü kimi, nəticədə periodu siqnalın perioduna bərabər
olan KF alınmışdır.


5.2. Qarşılıqlı korrelyasiya funksiyası
Əgər KF eyni siqnalın sürüşdürülmüş qiymətləri arasındakı
əlaqənin gücünü göstərirdisə qarşılıqlı korrelyasiya funksiyası
(QKF) iki müxtəlif x1(t) və x2(t) siqnallarının  qədər
sürüşdürülmüş qiymətləri arasındakı əlaqəni xarakterizə edirş.
Qarşılıqlı korrelyasiya funksiyası əvvəldə baxdığımız (5.2)
avtokorrelyasiya funksiyası kimi ifadə olunur:


R12 ()   x1 (t ) x2 (t  )dt

(5.3)



Misal 5.3. Şəkil 5.4-da göstərilmiş düzbucaqlı və üçbucaqlı
impuls siqnalları arasındakı QKF tapaq:

a)

b)
Şəkil 5.4

Bu siqnalların riyazi yazılışı:

A, 0  t  T,
x1 ( t )  
0, t  0, t  T.

 t
A , 0  t  T ,
x 2 (t)   T
0, t  0, t  T.
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Əvvəlki misala uyğun olaraq:
1. 0T intervalı üçün:
T
t 
A2
R12 ()   A2
dt 
(T  ) 2 .
T
2
T

2. -T0:
T 
t 
A2 2 2
R12 ()   A2
dt 
(T   ) .
T
2T

3. >T: R12()=0.
4.
Alınmış hər üç ifadəni birləşdirsək, alarıq:

 A2
2
 (T  ) , 0  t  T ,
 2T
 A2
R12 ()   (T 2   2 ),  T    0,
 2T
0,
  T.


Şəkil 5.5-də müvafiq qrafik göstərilmişdir:

Şəkil 5.5
Adətən QKF dövrü siqnallara tətbiq edilmir. Lakin x 1(t) və
x2(t) siqnallarının periodu eyni olduqda məsələyə baxmaq olar.
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5.3. Erqodik təsadüfi proses
Təsadüfi
siqnallar
faydalı
siqnalı
“çirkləndirən”
yüksəktezlikli küylər şəklində olur. Faydalı siqnalı bu küylərdən
təmizləmək üçün onların xarakteristikalarını bilmək lazımdır.
Təsadüfi siqnalın gələcək qiymətləri təsadüfi olubqiymətləri
məlum olmadığından bu xarakteristikalar ehtimal xarakteri
daşıyır. Təsadüfi prosesin ədədi və ehtimal xarakteristikaları
təsadüfi
olmadığından
hesablamalarda
siqnalın
ədədi
qiymətlərindən deyil (bunlar məlum olmadığından), məhz bu
xarakteristikalardan istifadə olunur.
Biz zamana görə dəyişən təsadüfi X(t) prosesi öyrənirik.
Belə təsadüfi proses stoxastik proses (siqnal) adlanır.
Xarakteristikaları qurmaq məqsədi ilə statistik verilənləri əldə
etmək üçün bir kifayət qədər uzunmüddətli (nəzəri olaraq ) x(t)
siqnalından və ya x(t) siqnalının qısa intervalda dəyişən
X(t)={x1(t), x2(t),...} hissələrindən (realizasiyalarından) istifadə
etmək olar. Bu realizasiyalar ansambl adlanır.
Şəkil 5.6-da böyük zaman intervalında baş verən x(t) siqnalı
b) və onun ansambla görə X(t)={x1(t), x2(t),...} realizasiyaları a)
göstərilmişdir.

Şəkil 5.6
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Əgər bütün tk ,k=0,1,2,..., zaman kəsiyində (anında)
götürülmüş statistik X(tk) verilənlərinin (şəkil 5.6,a) emalı
nəticəsində alınmış ehtimal xarakteristikaları eyni olarsa, onda
x(t) prosesi (siqnalı) erqodik təsadüfi proses adlanır. Erqodik
təsadüfi proses stasionar təsadüfi prosesdir.
Bu halda ansambla görə realizasiyaları böyük intervalda
dəyişən bir x(t) realizasiyası ilə (şəkil 5.6, b) əvəz etmək olar.
Bu xüsusiyyət zamanın t1, t2,...,ti,... anlarında kifayət qədər
statistika
X={x(t1),x(t1),..
x(tk),....}
toplayaraq
ehtimal
xarakteristikalarını qurmağa imkan verir. Prinsipcə x(tk)
kəmiyyətlərini tk anlarının ardıcıllığından asılı olmayaraq
“qarışdırmaq” da olar.
Bundan başqa erqodik proses birtərtibli ehtimal qanunları ilə
xarakterizə olunduğundan bunların yazılışında tk zaman anı
göstərilmir. Fiziki olaraq bir uzunmüddətli realizasiyadan istifadə
etmək daha əl çatandır.
Biz sadəlik üçün yalnız erqodik təsadüfi siqnalları
öyrənəcəyik.
5.4. Ергодик тясадцфи просесин sтатистик xарактеристикалары.
Замана эюря орталашдырма.
Беля просесин статистик характеристикалары бир узун мцддятли
тяърцбя (мцшащидя) нятиъясиндя алынмыш x ( t ) реализасийасы
ясасында тяйин едилир (бах, шякил 5.6,б).
Ергодик просесин статистик характеристикалары заман областында
тяйин едилир. Йяни, интеграллама дяйишяни х дейил, т-дир.
Фярз едяк ки, (T, T) интервалында x ( t ) тясадцфи просесинин
реализасийасы верилмишдир. Айдындыр ки, орта гиймят:
T

mт 

1
x ( t ) dt .
2T 
T

Беля щесабланмыш m т кямиййятинин юзц мцхтялиф 2T узунлу225

ьунда олан реализасийалар цчцн тясадцфи кямиййят олаъагдыр.
Ялбяття, практики бахымдан интервалын узунлуьу артдыгъа тясадцфилик азалыр. Лакин бизя, m т тясадцфи кямиййятинин тясадцфи олмайан
m x рийази эюзлямясини щесабламаьа имкан верян ифадя лазымдыр.
Бу ифадяни алаг. m т -нин дисерсийасы:
T

2
Dx   [ m т ]   (1  / T)R ()d .
T
2

0

Ергодик просесдя    щалында R ()  0 олдуьундан
T   щалында хята 2  0 сыфыра йахынлашыр. Башга сюзля,
   , R ()  0 шярти юдянилярся, мцшащидя интервалы T  
олмалыдыр. Бу щалда замана эюря орта гиймят даща тясадцфи олмайыб юзцнцн m x рийази эюзлямясиня йахынлашыр (орта квадратик
мянада):
T


1
M  lim
x ( t ) dt   M[ mт ]  mx .

T 2T T


Беляликля, нязяри мцддяаларда тясадцфи кямиййятин заман
реализасийасы бир-бириня йапышдырылмыш 2Т интервал узунлуглу вя
бцтцн заман охуну тутан реализасийалар шяклиндя тясяввцр олунур.
1. Рийази эюзлямя. Сонлу 2Т интервалында (орта гиймят):
T

mт 

1
x ( t ) dt ;
2T 
T

сонсуз интервалда:
T

1
x ( t ) dt .
T 2T 

m x  lim

(5.4)

T

~
~ ,D D
Просес ергодик олдуьундан mx  m
x
x
x , R x  Kx .
2. Дисперсийа:
226

T

o

1
[ x ( t )  m x ]dt .
T 2T 

Dx  M[ x ( t )]  lim

(5.6)

T

3. Автокоррелйасийа функсийасы (мяркязляшдирилмиш):
o

o

R x ()  M[ x ( t ) x ( t  )] 
T

1
[ x ( t )  m x ][ x ( t  )  m x ]dt .
T 2T 

 lim

(5.7)

T

4. Гаршылыглы коррелйасийа функсийасы:
o

o

R xy ()  M[ x ( t ) y( t  )] 
T

1
 lim
[ x ( t )  m x ][ y( t  )  m y ]dt .
T 2T 

(5.8)

T

Мцшащидяляр 2Т интервалында апарылдыгда lim ишарясини нязярдян атмаг лазымдыр.
o

Бу ифадялярдя x ( t )  x ( t )  mx мяркязляшмиш дяйишян адланыр
вя тясадцфи просесин сыфыра нязярян вязиййятини характеризя едир.
Беля ки, x ( t ) сигналы m x иля бирликдя юлчцлдцйцндян ондан m x
o

кямиййятини чыхсаг, алынмыш x ( t ) просеси сыфыра нязярян мяркязляшяъякдир.   t 2  t1 ики заман аны арасындакы мцддятдир.
Коррелйасийа функсийалары мяркязляшдирилмиш олмайа да биляр.
Гейд едяк ки, автокоррелйасийа функсийасындан фяргли олараг
гаршылыглы коррелйасийа функсийасы R xy ()  R xy () олдуьундан
тяк функсийадыр вя | R xy () | R x (0)R y (0) .
Шякил 5.7-дя типик коррелйасийа функсийаларынын графикляри эюстярилмишдир.
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Шякил 5.7
Яэяр гаршылыглы коррелйасийа функсийасы Х вя Й тясадцфи просесляри арасында статистик ялагяни характеризя едирся, автокоррелйасийа функсийасы R x () ейни тясадцфи Х просесинин заман цзря
мцхтялиф гиймятляри арасындакы ялагяни характеризя едир. Башга
сюзля, инди баш вермиш щадисянин сонракы заман анларында баш веря
биляъяк щадисяйя ня дяряъядя тясир етмясини характеризя едир. Бу
мянада, коррелйасийа функсийасы просесин йаддашынын дяринлийини
характеризя едир.
Бир чох щалларда нормалашдырылмыш коррелйасийа функсийаларындан истифадя етмяк ялверишли олур:
R ()
,
(5.9)
R xN ()  x
R x (0)
N
R xy
() 

R xy ()
R x (0)R y (0)

.

(5.10)

N
Эюрцндцйц кими,   0 щалында R xN (0)  1, R xy
(0)  1 олдуьундан мцхтялиф тясадцфи просесляр цчцн нормалашдырылмыш коррелйасийа функсийаларыны мцгайися етмяк мцмкцндцр.
Реал статистика ясасында гурулмуш коррелйасийа функсийаларынын
ашкар аналитик йазылышы чох мцряккяб олдуьундан онлары шякил 5.8,
а вя б-дя эюстярилмиш

R x ()  Dx e|| , R x ()  Dx e|| cos 
функсийалары иля апроксимасийа едирляр.

228

а)

б)
Шякил 5.8

Аь кцй адлы тясадцфи просес истянилян ики гиймятляри арасында
ялагяси олмайан просесдир. Бу просес реал тясадцфи просеслярин
идеаллашдырылмыш модели олуб тянзимлямя системляринин компцтер
симулйасийасында эениш истифадя олунур.
Мяркязляшдирилмиш аь кцйцн коррелйасийа
функсийасы шякил 5.9-дa эюстярилмишдир: Рийази
йазылышы:
() яэяр   0 ,
R x ()  
яэяр   0 .
0
Şəkil 5.9

Бурада () сащяси ващидя, амплитуду ися
сонсузлуьа бярабяр олан идеал импулсдур. Мялум
олдуьу кими, беля импулс Диракын делта-функсийасы олуб цмумиляшдирилмиш функсийалар синифиня аиддир.
5.5. Korrelyasiya intervalı
Təsadüfi siqnalları emal etdikdə  təsir vaxtı artdıqca
korrelyasiya R() funksiyası sıfra yaxınlaşır. R() funksiyası nə
qədər tez sönərsə, təsadüfi siqnalın  qədər fərqlənən diskret
qiymətləri arasında statistik (ehtimal) əlaqə də daha tez zəifləyir.
Məsələn, ağ küy siqnalının diskret qiymətləri arasında əlaqə
(korrelyasiya) olmadığından R() funksiyası ani sönərək
R()=() – vahid impulsa çevrilir.
Effektiv (təsirli) korrelyasiya intervalı aşağıdakı ifadə ilə
təyin olunur:
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R()
dt.
0 R (0)
R()-nın bu intervaldan sonra olan və çox zəif əlaqə ilə
xarakterizə olunan hissəsini (quyruğunu) kəsib atmağa imkan
verir (şəkil 5.10).
ef  

Şəkil 5.10
Misal 5.3.
1. Sabit x(t)=a siqnalı üçün:
1T
Rx ()   a  adt  a 2 ,
T0


S x ()  a 2  e  jd  2a 2()


Uyğun zaman və tezlik xarakteristikaları şəkil 5.11-də
göstərilmişdir.

Şəkil 5.11
2.
a2 intensivlikli ağ küy siqnalı: Rx()=a2(). Sx=a2 .
Uyğun xarakteristikalar şəkil 5.12-də göstərilmişdir.
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Şəkil 5.12
Şəkildə N=a2.
5.6. Тясадцфи просесин коррелйасийа функсийасынын тяърцби
мцшащидя ясасында тяйини
Физики тядгигатларда t  0 олдуьундан (5.7) ифадяси ашаьыдакы
шякилдя йазылыр:
T

1
R x ()   x ( t ) x ( t  )dt .
T

(5.11)

0

Бу ифадя ясас щесаблама дцстурудур. (5.11) ифадясинин дягиглийи Т мцшащидя мцддятинин узунлуьундан асылыдыр. Биринъиси, Т
тядгиг олунан обйектин мяхсуси кечид просесляринин сюнмя Tk
мцддятиндян чох бюйцк эютцрцлмялидир: T  Tk . Икинъиси, (5.11)
интегралы параметрдян асылы олан интегралдыр. Бу щалда параметр 
кямиййятидир. R x () графикинин R (i ) ординатларыны щесабламаг
цчцн интеграл  параметринин  [0, max] интервалындан эютцрцлмцш мцхтялиф i гиймяти цчцн щяр дяфя йенидян щесабланмалыдыр.
Демяли, бир R (i ) гиймятини щесабламаг цчцн Т мцддяти тяляб
олунур. Яэяр 10 сайда 1, 2 ,, 10 R (i ) ординатларыны щесабламаг лазымдырса, цмуми мцшащидянин вахты   10T олмалыдыр.
Бундан башга i  max йахынлашдыгъа x(t  ) сцрцшдцрцлмцш
дяйишянинин Т интервалындан чыхмасы тез баш верир. Бу сябябдян
бюйцк  -лар цчцн R (i ) ординатларынын щесабланма хятасы артыр.
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Хятаны азалтмаг цчцн T  max , мясялян, T  10 max гябул едирляр.
Коррелйаторлар. Ифадя (5.11) ясасян щесабламалары автоматлашдырмаг цчцн коррелйатор адланан гурьулардан истифадя едирляр.
Коррелйаторун садяляшдирилмиш схеми шякил 5.13-дя эюстярилмишдир.
Шякилдян эюрцндцйц кими, коррелйатор тякрарланма периоду Т
олан импулс типли ъищаздыр. Чыхыша R (i ) амплитудларыны щамарламаг цчцн екстраполйатор гошмаг олар.
Щесабламалар t  0 -дан дейил, t   анындан башланыр.
x(t  )  0 , t [0, ] гябул етмяк олар. Йяни интегралын ашаьы сярщяддини t   гябул етмяк лазымдыр. Бу хцсусиййяти нязяря алсаг,
Т-ни бир гядяр дя бюйцк эютцрмяк лазымдыр.

Шякил 5.13
Гаршылыглы R xy () коррелйасийа функсийасыны да аналожи схем
цзря щесабламаг олар. Бу щалда 2 вурма блокунун икинъи эиришиня
y( t ) сигналыны вермяк лазымдыр. Шякилдя, 1 – лянэитмя блоку, 3 –
интеграллайыъыдыр.
Дискрет щал. Щесабламалары рягям щесаблама машынында
апармаг цчцн Т интервалында x ( t  ) вя x ( t ) мялуматлары щяр t
квантлама аддымындан бир гябул олунур. Йцксяк тезликли щармоникалары тутмаг цчцн t кифайят гядяр кичик эютцрмяк лазымдыр.
Бу щалда ъари вахт t  k t , k  0,1,2,, N , мцшащидя мцддяти
T  N t , сцрцшдцрмя вахты t  i t , i  0,1,, M t -нин там
мислиня бярабярдир. Бурада M   max / t .
Дискрет щалда (5.11) дцстуруну щяр бир и ординатыны щесабла232

маг цчцн ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:

R x (i t ) 

N

1
x (k t  i t ) x (k t ) , i  0,1,, M
N
k i

(5.12)

Сцрцшдцрцлмцш x(k  i) t дяйишяниндя мянфи аргумент алынмамасы цчцн ъямлямя k  i гиймятиндян башлайараг апарылыр. Физики олараг, бу хцсусиййят о демякдир ки, бу сигнал  гядяр
эеъикдийиндян онун мейдана чыхмасы цчцн t   мцддят эюзлямяк лазымдыр. Бу щал яввялдя бахдыьымыз фасилясиз вариантда да
юз гцввясини сахлайыр. Йяни интегралын ашаьы сярщяддини t  0 дейил, t   эютцрмяк, йухары сярщяддиня  ялая етмяк лазымдыр:
T.
Коррелйаторларын тятбигиня аид бир мисала бахаг.
Мисал 5.4. Коррелйасийа функсийасынын екстремал, йяни пикя
малик олма вя бу пикин ахынын сцрятиндян асылы олараг йерини
дяйишмя хассясиндян истифадя едеряк коррелйасион сярфюлчянляр
иъад олунмушдур. Бору кямярляриндя, Л мясафясиндя йерляшдирилмиш вериъилярин кюмяйи иля ейни заманда тясадцфи x ( t ) сигналы юлчцлцр. Биринъи вериъидян чыхан сигнал лянэидиляряк x( t  ) шяклиня
эятирилир. x ( t ) сигналы физики олараг ахынын тясадцфи дяйишян хассяляриндян вя параметрляриндян (сыхлыг, температур, тяркиб вя с.)
бирини характеризя едир. Яэяр юлчцлян мцщит чох биръинсдирся,
тясадцфилийи сцни шякилдя дя йаратмаг олар. Мясялян, истилик сярфюлчянляриндя вериъилярдян яввял ахында йерляшдирилмиш гыздырыъыны
гидаландыран ъяряйанын гиймятини тясадцфи сигналлар щасил едян
эенераторун кюмяйи иля дяйишмякля.
x ( t ) сигналы икинъи вериъийя ахынын сцрятиндян асылы олан t a
вахта чатыр вя юзцнц x ( t  t a ) сигналы шяклиндя бирузя верир.
Демяли, x ( t ) иля x( t  ) сигналлары арасында ялагяни эцъляндирмяк цчцн   t a олмалыдыр. Бу хцсусиййят шякил 5.14, а-да эюстярилмишдир. Эюрцндцйц кими, 1  t a вя 2  t a заман анларында
юлчц апарыларса, ялагя зяифляйир.
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а)

б)
Шякил 5.14

Яэяр биринъи вериъидян чыхан сигнал мящз   t a мцддяти
гядяр лянэидился, R x () коррелйасийа функсийасынын пики   t a
нюгтясиня дцшяр (шякил 5.14,б). Ъищаз максимум нюгтясинин
координатыны фасилясиз олараг тяйин едяряк сярфи Q  kSL /  дцстурунун кюмяйи иля щесаблайыр. Бурада С – ахынын ен кясийи, к –
сабит ямсалдыр.
Ахынын сцряти (демяли, сярфи) дяйишдикдя t a дяйишир. Яввял
сечилмиш  лянэимя вахты артыг t a -дан фяргляндийиндян даими
(фасилясиз) щесабланан R x функсийасынын пики мцяййян щесаблама
мцддятиндян сонра (кечид просеси) итмяйя башлайыр. Системи фасилясиз олараг максимум нюгтясиндя сахламаг цчцн сярфюлчянин
тяркибиндя олан екстремал тянзимляйиъидян истифадя олунур. Бу
тянзимляйиъи  параметрини дяйишяряк R x функсийасыны максимум нюгтясиндя сахламаьа чалышыр.
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5.7. Matlabın köməyi ilə yerinə yetirilən çalışmalar
5.7.1.Korrelyasiya funksiyasının qurulması
Korrelyasiya funksiyası sonsuz intervalda ifadəsi:


Rx ()   x(t ) x(t  )dt.


Periodu T olan funksiya üçün:
1 
Rx ()   x(t ) x(t  )dt.
T 
Bu inteqrallar parametrik, yəni parametrdən asılı olan
inteqrallar sinfinə daxildir. Parametr , inteqrallama dəyişəni isə
t0,T.
Rx()-in qrafikini qurmaq üçün  parametrinə ardıcıl
12...k qiymətləri verərək hər i qiymətində inteqralı yenidən
hesablamaq lazımdır.
Misal 5.1-də göstərilən düzbucaqlı impuls üçün korrelyasiya
funksiyası:
2

 A (T  |  |) ,
Rx ()  
0



  T,
  T.

Şəkil 5.15-də korrelyasiya funksiyasının A=2, T=5s
qiymətlərində və t0, 0 intervalında htsablanmasının Matlab
proqramı və Rx() qrafiki göstərilmişdir. Proqramda impuls 
anında təsir edən A2 amplitudlu Hevasaid (pilləvari funksiya) 1(tτ) funksiyası ilə təqdim edilmişdir.
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Şəkil 5.15
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FƏSİL 6
SPEKTRAL ANALİZ (Furye analiz)
Avtomatik tənzimləmə sistemlərinin və obyektlərinin
əvvəldə baxdığımız zaman oblastında və təsvirlərin köməyi ilə
yazılış formaları onları tam xarakterizə etmir. Belə ki, praktikada
mövcud olan obyektlərin bir çoxuna harmonik siqnallar təsir edir.
Belə şəraitdə sistemi düzgün qurmaq üçün onun qərarlaşmış
rejimdə sinusoidal test siqnalına olan reaksiyasını bilmək çox
vacibdir. Bundan başqa, sistemin zaman oblastına aid olan bəzi
keyfiyyət göstəricilərini onun tezlik xarakteristikaları əsasında
daha asan qiymətləndirmək olar.
Spektral analizin əsas tətbiq sahələrindən biri də siqnalların
harmonik (tezlik) tərtibini araşdırması və tezlik üzrə gücünün
paylanma qanununun (spektral sıxlıq) təyin edilməsindən
ibarətdir.
Spektral analizin riyazı əsasını Furye çevirməsi təşkil edir.
6.1. Furye çevirməsi
6.1.1. Determinik siqnalların spektral xarakteristikaları
Furye sırasını periodik olmayan x(t) siqnallarına tətbiq edə
bilmək üçün Furye sırasının kompleks (1.7), (1.8) ifadələrində
periodu T, tezliyi isə 0 həddlərinə keçmək lazımdır. Bu
halda Furye sırası Furye inteqralına çevrilir:
1 
x(t ) 
X ( j)e jt d  F 1X ( j).
(6.1)

2  
Burada


X ( j)   x(t )e  jt dt  F x(t ).
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(6.2)

İnteqral (6.2) düz Furye çevirməsi (6.1) isə tərs Furye
çevirməsi adlanır.
İnteqralların yığılması üçün periodik olmayan x(t) siqnalları
üçün Dirixli şərtlərindən (§1.7) irəli gələn əsas


 x(t ) dt  M  



t

şərti ödəməlifir. Bu şərt x  e t , x  e
və s. siqnalları üçün
ödənilir, 1(t) vahid təkan siqnalı üçün isə ödənilmir.
Düz Furye çevirməsi F(j) x(t) siqnalının tezlik
xüsusiyyətlərini açıqlamağa imkan verir. Elmin bu sahəsi
spektral analiz (təhlil) adlanır.
2

1. Düz Furye çevirməsi.
Düz Furye çevirməsi aşağıdakı Furye inteqralının köməyi ilə
ifadə olunur:


F x(t )  X ( j)   x(t )e  jt dt.

(6.3)



Burada F – düz Furye çevirməsinin simvoludur.
X(j) =R()+jI(),
- spektral funksiya, onun modulunun
A() | X ( j) | R 2 ()  I ()
qrafiki isə spektral xarakteristika adlanır.
İfadə (6.3) parametrik şəkildə verilmiş inteqrallara aiddir.
Burada  – tezlik parametr, t – isə inteqrallama dəyişənidir. Bu tip
inteqralları ədədi üsulların köməyi ilə hesabladıqda -nın verilmiş
[1,2] intervalından götürülmüş hər bir i qiyməti üçün
inteqral t-yə nəzərən yenidən hesablanmalıdır. İnteqrallama
sərhədlərini isə x(t)-nın mövcud olduğu real (sonlu) diapazonda
(məsələn, [0, tf]) götürmək lazımdır.
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Əgər t < 0 üçün x(t)0 olarsa, onda yazmaq olar:


X ( j)   x(t )e  jt dt.
0

Əgər x(t) cüt funksiya olarsa X ( j)  R() - sırf həqiqi,
tək funksiya olduqda isə X ( j)  jİ () - sırf xəyali kəmiyyət
(funksiya) şəklində alınır. Ümumi halda isə X(j)=R()+jİ()
kompleks kəmiyyət şəklində olur.

A()  mod X ( j)  X ( j)  R 2 ()  I 2 () –
amplitud
spektri;
()  arg X ( j)  arctg I() / R() – isə faza spektri
adlanır.
Spektral funksiya X(j) kompleks kəmiyyət olan halda
spektral xarakteristika (qrafik)





A()  X ( j)  R 2 ()  I 2 ()
üçün, həqiqi olduqda A()=R() – üşün qurulur.
Spektral funksiyanı üstlü şəkildə də ifadə etmək olar:
X(j)=A()ej() .
Beləliklə, (6.1) Furye çevirməsi zaman siqnalına qarşı onun
spekreal funksiyasını qoyur. Bu halda, zaman oblastından tezlik
oblastına keçid baş verir.
Misal 6.1. Şəkil 6.1,a-da göstərilən ikitərəfli eksponensial
x(t)=ae-t impuls siqnalı ilə spektral xarakteristikasını tapaq:


X ( j)   ae




 t



0

0



e  jt  a  e  (   j)t dt  a  e (   j)t dt 


0
a
a
2a
e  (   j ) t 
e (   j)t
 2
 R().
0   j
    2
  j

İlkin x(t) funksiyası cüt funksiya olduğundan X(j) sırf
həqiqi funksiya şəklində alınmışdır: A(ω)=R().
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Şəkil 6.1,b-də uyğun spektral xarakteristika göstərilmişdir.

a)

b)
Şəkil 6.1

Misal 6.2. Şəkil 1.28,a-da göstərilən birtərəfli eksponensial
ae t , t  0,
x(t )  
t  0.
0,

impuls siqnalı üçün


X ( j)   ae  t e  jt dt  
0


a
a
e  (  j)t 
.
0   j
  j

Çevrilən siqnal tək funksiya olduğundan spektral funksiya
kompleks kəmiyyət şəklində alınmışdır.
Məxrəc və surəti məxrəcin - j qoşmasına vursaq, alarıq:
X ( j) 

a
a
j 2
 R()  jI () .
2
 
  2
2





1 / 2

Onda, A()  R()  X ( j)  a  2  2
.
Şəkil 6.2,a-da original x(t), b)-də isə uyğun spektral
xarakteristika göstərilmişdir.
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a)

b)
Şəkil 6.2

Misal 3.3. Düzbucaqlı impuls :

a t   / 2,
x(t )  

0, t   / 2.
Bu halda x(t) cüt funksiya olduğundan spektral funksiya
/2

X ( j)   ae  jt dt 
 / 2

2a   
sin( / 2)
sin
 R().
  a

 / 2
 2 

həqiqi kəmiyyət şəklində alınır. Uyğun original x(t) və spektral
xarakteristika şəkil 6.3, a və b-də göstərilmişdir.

a)

b)
Şəkil 6.3
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6.1.2. İnteqrallanmayan siqnalların Furye çevirməsi
Əvvəldə Furye çevirməsinin tətbiq olunma şərti kimi
siqnalın Dirixli şərtini ödəməsi və mütləq inteqrallanan olması
göstərilmişdir. Lakin bu şərtləri ödəməyən bəzi siqnallara da
Furye çevirməsini tətbiq edib faydalı nəticə almaq mümkün olur.
1. Dirakın (t) – funksiyası, t(-, +) (şəkil 6.4,a).
Məlum olduğu kimi bu siqnal
(t)=, t=0;



 (t )dt  1

(t)=0, t0;



xassələrinə malikdir. Bu siqnalın spektral xarakteristikası


 (t )e

X( j) 

 jt

dt  1 .



Beləliklə, delta – funksiyanın spektri sonsuz tezlik zolağında
bərabər paylanmışdır (şəkil 6.4,b). Bu nəticə siqnalın təsiretmə
müddəti ilə onun spektrinin eni arasındakı münasibət ilə uzlaşır.
(t) sonsuz kiçik təsiretmə müddətinə malik olduğundan, onun
spektri sonsuz enə malikdir.

a)

b)
Şəkil 6.4

2. Sabit x(t)=a=const siqnalı, t(-, +) (şəkil 6.5,a).
Uyğun spektral funksiya


X ( j)   ae  jt dt  2a 2()
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Bu funksiya =0 qiymətində intensivliyi (sahəsi) 2A2 olan vahid
 impulsa bərabərdir (şəkil 6.5,b). Bu nəticə də siqnalın təsiretmə
müddəti ilə onun spektrinin eni arasındakı münasibət ilə uzlaşır.

a)

b)
Şəkil 6.5

3. Vahid təkan siqnalı (şəkil 6.6,a).

1, t  0,
və ya x(t )   (t )dt.
x(t )  1(t )  

0, t  0.
Vahid təkanı vahid (t) impulsun inteqralı şəklində təsvir
edib (6.1) Furye inteqralını tətbiq etsək, alarıq:
1
1
F1( t )  X( j)  ()  j , X( j)  A()   .


Bu halda tezlik spektri A(ω)=1/ hiperbolasından (şəkil
6.6, b) ibarət olur.

a)

b)
Şəkil 6.6
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Başqa yanaşma. Vahid təkanı 1(t) = e-t1, 0 şəklində
yazsaq, (6.1) ifadəsinə əsasən:


X( j) 

e

t

 1  e  jt dt 



1
.
  j

-nı sıfra yaxınlaşdırsaq, 0 yuxarıdakı nəticəni alarıq:

X ( j)   j1 /   X ( j)  A()  I 2  1 /  .
2.Tərs Furye çevirməsi
Siqnalın spektral funksiyası X(j) məlum olarsa uyğun x(t)
zaman funksiyasını (orginalı) tərs Furye çevirməsinin köməyi ilə
tapmaq olar:
1 
(6.4)
F 1X ( j)  x(t ) 
X ( j)e jt d

2  
Burada F-1 – tərs Furye çevirməsinin simvoludur.
Əgər X(j) funksiyası Jordan lemmasının şərtini ödəyirsə,
onda (6.4) inteqralını hesablamaq üçün çıxıqlar (Res) üsulundan
istifadə etmək əlverişlidir:


n



k 1



jt
jt
 X ( j)e d  2j  Re s F ( j)e



 k

, t>0.

Burada k – X(j) funksiyasının =+j müstəvisinin
yuxarı hissəsində yerləşən xüsusi nöqtələridir.
Bu halda
n



x(t )  j  Re s X ( j)e jt
k 1



 k

, t>0

(6.5)

Fərz edək ki, X(j) rasional kəsr şəklində verilmişdir:
M( j)
X( j) 
(6.6)
D( j)
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Bu halda X(j) funksiyasının xüsusi nöqtələri (6.6)
ifadəsinin qütbləri, yəni D(j)=0 tənliyinin  müstəvisinin yuxarı
hissəsində yerləşən k=k+ jk, k=1,2,...,n şəklində olan
kökləridir.
Çıxıqların hesablanması. Təkrarlanma ədədi m olan k
qütbündə çıxıq:
1
d m 1
jt
Re s X ( j)e  k 
lim

(m  1)! k dm 1
(6.7)







 (  k ) m X ( j)e jt



Sadə köklər üçün m=1 olduğundan:



Re s X ( j )e jt

 


k

 M ( ) jt 
 lim 
e .
  k  D' ( )


(6.8)

a
spektral funksiyanın orginalını
  j

tapaq. D=+j=0 tənliyinin yeganə kökü 1    j sadə
j
qütb olub,  müstəvisinin yuxarı hissəsində yerləşir. (6.8)
ifadəsində M()=a, D=j və
A
a
Re s()  lim e jt  e  t .
 j j
j
Yekun (6.5) düsturuna əsasən n=1 üçün original:
a
x(t )  j e  t  ae  t , t  0.
j
t<0 olanda x(t)0, t=0 üçün x(0)=a.
1
Misal 6.5. Vahid x(t)=1(t) siqnalı üçün X( j)  () 
j
ifadəsinin doğruluğunu yoxlayaq. Uyğun tərs Furye çevirməsi
Misal 6.4. X ( j) 
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1
1
1 jt
x(t) 
()e jt d 
e d .


2 
2  j
Birinci inteqralın qiyməti () Dirak funksiyasının
süzgəcləmə xassəsinə əsasən ½ bərabərdir. İkinci inteqralı açaq:

1  e jt
1   cos t sin t 
d



d 


2    j
2    j
 
 1

eger t  0,
1  sin t
 2
 
d  
  
 1 eger t  0.
 2
eger t  0,
1
1
Beləliklə, x(t )   I  
2
0 eger t  0.
I

I inteqralını başqa formada da inteqrallamaq mümkündür:


e jt
  d  j, t  0 və




e jt
 j d   j , t<0 olarsa.


j-un sabit olduğunu nəzərə alıb, onu inteqralın altından çıxarsaq,
alarıq:
 1
,
eger t  0,
 2
I 
 1 , eger t  0.
 2
Nəticə əvvəlki ilə eynidir.
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6.2. Matlaba spektral xaraktristikaların qurulması.
Simvolik (analitik) həll
1. Düz Furye çevirməsi (spektral funksiya)
1.1.Simvolik (analitik) həll. Bu halda x(t) siqnalının X(j)
Furye çevirməsinin (spektral funksiya) analitik ifadəsi tapılır.
Müvafiq Matlab funksiyası fourier(x).
Aşağıda bəzi determinik x(t) siqnallarının Furye çevirmələrinin Matlab proqramı, X(j) ifadəsi və |X(jω)| spektral
xarakteristikaları göstərilmişdir.
1. x(t)=δ(t)- vahid impuls. Cavab X(jω)=1.

Şəkil 6.7
2. x(t)=1(t)-vahid təkan.Cavab X(jω)=πδ(ω)-1/ω.

247

Şəkil 3.8
3. x ( t )  e t . Cavab: X ( j)  0.5e 0.25
2

Şəkil 6.9
4. x (t )  5e

2 t

. Cavab: X ( j) 

20
.
4  2
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2

Şəkil 6.10
 t

5. x ( t )  te . Cavab: X ( j)   j

4
.
(1  2 ) 2

Şəkil 6.11
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4
sırf
(1  2 ) 2
x( j)  A  abs(X)

Bu halda spektral xarakteristika x ( j)   j

xəyali şəkildə alınmışdır. Bu səbəbdən
şəklinə gətirib spektral xarakteristikanı qurmaq lazımdır.
2. Tərs Furye çevirməsi.

2.1.Simvolik (analitik) həll. Bu halda X(j) Furye
çevirməsi verilir və müvafiq x(t) orginalının analitik ifadəsi
tapılır. Matlab funksiyası ifourier(X).
Aşağıda əvvəldə düz Furye çevirməsi ilə aldığımız spektral
xarakteristikalara uyğun originalları tapmaq üçün Matlab
proqramı və x(t) nəticələri göstərilmişdir.
1. X ( j)  0.5e 0.25 . Cavab: x(t )  1.77250.5e t .
2

2

Şəkil 6.12
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2. X ( j)  20 (4  2 ) . Cavab: x ( t )  5e

2 t

.

Şəkil 6.13
t

3. X ( j)   j 4 (1  2 ) 2 . Cavab: x(t )  te .

Şəkil 6.14.
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6.3. Diskret Furye şevirməsi. Ədədi həll
Ədədi həll zamanı analitik ifadə alınmayıb, yalnız
A()  X ( j) spektral xarakteristika qurulur.
Düz Furye çevirməsinin Matlab funksiyası X(j)=fft(x(t)). fftFast Fourior Transformation –çevik Furye çevirməsi deməkdir.
Tərs Furye çevirməsinin Matlab funksiyası x(t)=ifft(X(jω)).
Ədədi həll düz (6.3) və tərs (6.4) Furye çevirmələrinin
diskretləşdirilməsi nəticəsində alınmış ifadələr əsasında
hesablanır:
N

X(m)   x (k )e  j2( m 1)(k 1) / N ,

m  1, N  1.

k 1

x( k ) 

1 N 1
 X (m)e j 2( m 1)(k 1) / N ,
N m 1

k  1, N  1.

Burada k - zamanın, m - tezliyin diskretləşdirmə anlarıdır.

tk  k  t , t  zamanın diskretləşdirmə addımı, k=1,2,..., N-1,
f m  mf , f  tezliyin diskretləşdirmə addımıdır, m=1,2,...,
N-1.
Nəzəri (6.3) və (6.4) düsyurlarından fərqli olaraq burada
tezlik f=2πω – Hz (Hers) ilə götürülmüşdür.
Yuxarıda deyildiyi kimi, bu inteqrallar parametrik şəkildə
verilmiş inteqrallara aiddir. Birinci inteqralda parametr tezlik
f m  mf , f  1 olarsa-m, ikincidə isə zaman-k-dır.
Hesablamalar aşağıdakı sxem üzrə aparılır. Birinci halda m-in
hər- bir qeyd edilmiş qiyməti üçün cəm yenidən hesablanb X(m)
tapılır. İkinci halda isə k-in hər- bir qeyd edilmiş qiyməti üçün
cəm yenidən hesablanb x(k) tapılır.
Misal 6.6. Simmetrik düzbucaqlı impuls (şəkil 6.15):
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A, t  T / 2,
x 3 (t)  

0, t  T / 2.

Şəkil 6.15. Düzbucaqlı impuls
Spektral xarakteristikası:
T/2

X( j) 

 jt

 Ae

T / 2

dt 

2A  T  sin(T / 2)
.
sin


T / 2
 2 

Şəkil 6.16-da alınmış ifadənin MATLABda realizasiya
proqramı,T=0.22 san a) və T=0.02 san b) qiymətlərində
X(j)=abs(F) tezlik spektrləri göstərilmişdir. Bu halda diskret
Furye çevirməsinin fft funksiyasından istifadə olunmuşdur.

a)
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b)
Şəkil 6.16
Göründüyü kimi, T=0.02 s qiymətində düzbucaqlı impuls
daralaraq (t) vahid impulsa yaxınlaşdığından spektr sabit 50
qiymətini almışdır.
Misal 6.7. f=50 Hz və f=120 Hz tezlikli iki harmonikadan
ibarət olan

x(t )  sin(250t )  sin(2120t )
siqnalının fft(x,N), N=512 funksiyasının köməyi ilə tezlik
spektrini quraq.
Şəkil 6.17-də Matlab proqramı, siqnalın özü (a) və spektral
xarakteristika (b) göstərilmişdir.
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a)

b)

Şəkil 6.17. fft funksiyasının köməyi ilə qurulmuş
tezlik spektri
Göründüyü kimi siqnalın əsas enerjisi f=50Hz və f=120 Hz
tezliklərində toplanmışdır.
Misal 3.8. Indi isə tərs x(t)=ifft(X(j)) Furye çevirməsinin
(invers Fast Fourier
Transformation) köməyi ilə original x(t)-ni
tapaq. Fərz edək ki, original tezlikləri f1=5 Hz və f2=12 Hz olan
iki hormanik siqnalın cəmindən ibarətdir:
x(t )  sin(25t )  cos(212t ).
(6.9 )
Əvvəlcə fft(x(t)) funksiyasının vasitəsi ilə X(jω) alınmış,
sonra isə onun əsasında tfft(X(jω)) funksiyasınin köməyi ilə
orginal (6.9) x(t) bərpa olunmuşdur.
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Şəkil 6.18-də Matlab proqramı, original x(t) a), c) və X(jω)
b) göstərilmişdir.

a)

b)

c)
Şəkil 6.18
Şəkildən göründüyü kimi bərpa olunmuş original c) x(t) ilkin
siqnal a) ilə eyni olmuşdur.
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Determinik siqnal ilə ağ küyün qarışığı.
Fərz edək ki,
determinik siqnal əvvəldə olduğu kimi f=0 Hz və f=120 Hz
tezlikli iki sinusoidanın cəmindən ibarətdir:
x(t )  sin(250t )  sin(2120t ) .

Təsadüfi siqnal s(t)=2randn(.), m=0, D=1. Qarışıq (смесь)
xs(t)=x(t)+s(t)- qarışığının Furye çevirməsini fft unksiyasından
istifadə etməklə tapaq.
Şəkil 4.19-də hesablamanın Matlab proqramı a), xs(t) b) və
siqnalın spektral xarakteristikası göstərilmişdir.

a)

b)

c)
Şəkil 6.19
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Düzbucaqlı impuls. Eni a, hündürlüyü h olan qeyri-simmetrik
düzbucaqlı impulsun spektral xarakteristikasını əvvəldə olduğu
kimi fft(.) funksiyasının köməyi ilə quraq.
Şəkil 6.20-də hesablamanın Matlab proqramı a), impuls b) x(t)
və siqnalın spektral xarakteristikası c) |X(jω)| göstərilmişdir.

a)
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b)

c)

c)
Şəkil 6.20
Əyanəliyi
artırmaq
məqsədi
ilə,
proqramda
fft()
funksiyasından istifadə etdikdən sonra spektrin ikinci yarısını
mənfi tərəfə keçirən fftshift (shift-yerini dəyişdirmək
deməkdir,eng.) funksiyasından istifadə olunmuıdurş.
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6.3.1. Diskret siqnalların spektri
Əvvəldə biz analoq x(t) siqnalı üçün Furye çevrilməsinə
baxmışdıq:


F (i)  X ( j)   x(t )e  jt dt.


Hesablamaları kompyuterdə apardıqda bu ifadəni t və -ya
nəzərən diskretləşdirmək lazımdır:
M

X D ( j)  t  x(kt ) e  j ( m)kt , k  0,1,...

(6.10)

m0

Bu ifadə k və m-ə nəzərən iki indeksli ifadədir.k-nın hər-bir
qiyməti üçün (6.10) ifadəsi yenidən hesablanaraq bir qiymət
tapılır.
Lakin diskret siqnal (δ-impulslar ardıcıllığı)


x * (t )   x(kT )(t  kT ) ,

Tt

(6.11)

k 0

ifadəsi şəklində yazıldığıydan onun Furye çevirməsini (6.10)
diskretləşdirilmiş ifadənin köməyi ilə deyil, (6.11) diskret
siqnalına Furye çevirməsini tətbiq etməklə təyin etmək lazımdır.
Şəkil 6.21-də delta-impulclar ardıcıllıqlarından ibarət olan
diskretləşdirilmiş siqnal göstərilmişdir.

Şəkil 6.21
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(t-kT) funksiyasının Furye çevirməsi F (t  kT )  e jkT
və



 (t  kT)dt  1 olduğundan

yazmaq olar:





F{x * (t )}  X D* ( j)   x(kT )e jkT .
k  

Alınmış ifadə dövrü

2n
, n=0,1,2,..., T-perioddur.
T
olan surətlərdən (kopiyalardan) ibarətdir. Və ya periodik (dövrü)
funksiya şəklində:
1 
2n 

X D ( j) 
).
 X D* ( j  
(6.12)
T n  
T 

Deməli, diskretləşdirilmiş siqnalın spektri, ilkin fasiləsiz
siqnalın n qədər sürüşdürülmüş surətlərindən ibarətdir. Bu
surətlər arasında məsafə dis=2/Tdis -dir. dis – diskretləşdirmə
tezliyidir.
Bu surətlərdən ibarət olan spektr (spektral funksiya) şəkil 6.22də göstərilmişdir.
n  

Şəkil 6.22
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Analoq x(t) siqnalını diskret x(kT) qiymətləri əssında nə
dərəcədə bərpa olunmasını bilmək üçün bu siqnalı kəsmə tezliyi
0=dis/2 olan ideal aşağı tezlikli süzgəcdən buraxmaq
lazımdır.ωsiq-analoq siqnalının diskretl.ədirmə tezliyidir.
Aydındır ki, x(t) siqnalını o vaxt dəqiq bərpaetmək olar ki,
spektrin sürüşdürülmüş kopiyaları kəsişmirlər. Bu təlabat
dis>2siq şərti ödənildikdə alına bilər. dis=2siq bərabərliyi
halında ωdis Naykvist tezliyi adlanır.
6.4. Spektral sıxlıq
Korrelyasiya funksiyası R(τ) təsadüfi siqnalın zaman üzrə
əlaqəliliyini xarakterizə etsə də siqnalın hormonal tərkibini
(burada, tezlik tərkibini və ya tezlik spektrini) açmağa imkan
vermir.
Təsadüfi siqnalın X(j) tezlik spekterini xarakterizə etmək
üçün spektral sıxlıq anlayışından istifadə olunur. Spektral sıxlıq
S() kimi işarə olunur. Bu göstərici siqnalın orta gücünün (Por)
tezliklər üzrə necə paylanmasını xarakterizə edir.
Qeyd edək ki, spektral sıxlıq determinik siqnallara da tətbiq
ola bilir.
Spektral sıxlıq təsadüfi x(t) siqnalının spektral funksiyasından


X ( j)   x(t )e  jt dt
0

asılı olaraq aşağıdakı kimi ifadə olunur:

S x ()  lim (
T 

1
1
2
X ( j) )  X () X  ().
T
T

Burada X() ifadəsi x(t) siqnalının X(j) Furye çevirməsinin
qoşmasıdır: X()=conj(X()=X(-ω).conj-qoşma deməkdir.
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Həm korrelyasiya funksiyası Rx() , həm də spektral funksiya
X(j) (və ya tezlik spektiri) inteqral çevrilmələri nəticəsində
alındığından güman etmək olar ki, onlar arasında əlaqə
mövcuddur.
Stasionar təsadüfi siqnalın korrelzsiya funksiyası Rx(τ)
məlum olarsa onun Furye çevirməsi spektral sıxlığı təyin etməyə
imkan verir (Viner-Xinçin teoremi):


S x ( j) 

 R x ()e

 j

d .



Sx() – həqiqi cüt funksiyadır, yəni S()=S(-).
Spektral sıxlıq siqnalın orta gücünün tezliklər üzrə
paylanmasını xarakterizə edir.
Tərs Furye çevirməsindən istifadə etsək, alarıq:


1
R x () 
S x ( j) e j d .

2 
Dispersiya. Rx(0)=Dx olduğundan yazmaq olar:


R x (0)  D x   2x 

1
S x ( j)d .
 

Burada Dx –siqnalın dispersiyasıdır (orta qiymət ətrafında
səpələnmə).
Spektral sıxlıq ilə spektral X(j) funksiyası (x(t) siqnalının
özünün Furye çevirməsi) arasında əlaqə

1
2
S x ()  lim( X ( j) ), X ( j)   x(t )e  jt dt.
T

| X ( j) | A() həqiqi funksiya olduğundan spektral Sx()
sıxlıq da həqiqi cüt funksiyadır.
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6.4.1. Matlabda realizasiya
6.4.1.1. Determinik siqnalların spektral sıxlığı
Tezliyi f=50 Hz olan x=sin(2π50t) siqnalının spektral
sıxlığınıtəyin edək.
Şəkil 6.22-də Matlab proqramı və müvafiq qrafiklər
göstərilmişdir.

Şəkil 6.22
Göründüyü kimi, gücün ən böyük qiyməti f=50 Hz
qiymətinədümüşdür ki, bu da siqnalın özünün tezliyinə uyğun
gəlir.
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6.4.1.2. Təsadüfi siqnalların spektral sıxlığı
Spekrtal sıxlıq S() təsadüfi prosesin Rx() korrelyasiya
funksiyasının düz Furye çevirməsi olduğundan Rx() –nı bilsək
S(ω)-i qurmaq üçün fft(R()) Matlab funksiyasından istifadə
etmək olar.
Lakin Matlab proqramlarında spektral sıxlığı gücün Furye
çevirməsindən istifadə etməklə aşağıdakı (əvvəldə baxılan)
düsturun köməyi ilə hesablanır:
1
1
2
(6.13)
Sx ()  x ( j)  X( j)X ( j).
T
T
Burada X(j) ifadəsi x(t) siqnalının X(j) Furye
çevirməsini qoşmasıdır: X(j)=conj(X(j)).
Bundan başqa s,f=psd(x,length(f), Fmax) funksiyasindan
istifadə etmək daha əlverişlidir. psd funksiyasından istifadə
etməklə m=0, D=1 ağ küyün spektral sıxlığını tapaq.
Şəkil 6.23-də müvafiq Matlab proqramı a), ağ küy siqnalı b)
və spektral sıxlıq S()-in c) qrqfiki göstərilmişdir. Göründüyü
kimi, ən yüksək güc f1=1.15 Hz və f2=1.56 Hz tezliklərinə düşür.

a)
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b)

c)
Şəkil 6.23

6.4.1.3. Determinik siqnal+təsadüfi siqnal
Fərz edək ki, faydalı siqnal:
x  sin(2  50t )  sin(2 120t ).
Küyü s ilə işarə edək. Küy: s=2randn().
Küylənmiş siqnal:
xs=x+s.
Bu halda S() (6.13) ifadəsinin köməyi ilə alınmışdır.
Şəkil 6.24-də Matlab proqramı və nəticə göstərilmişdir.
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Şəkil 6.24
Göründüyü kimi, siqnalın gücünün böyük qiymətləri təqribən
f1=50 Hz və f1=120 Hz tezliklərinə uyğun gəlir ki, bu da faydalı
x(t) siqnalının harmonikalarının tezliklərinə uyğun gəlir! Azacıq
fərqlənmə küy tərəfindən törədilmişdir.
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FƏSİL 7
SİQNALLARIN MODULYASİYASI
7.1. İlkiln anlayışlar. Təsnifat
İnformasiyanı əlaqə kanalı (ƏK) ilə mənbədən qəbulediciyə
ötürdükdə siqnalın parametrlərinin əlaqə kanalının parametrləri
ilə əlaqələndirilməsi ilə əlaqədər olan müəyyən problemlər
meydana çıxır.
Bu problemlərdən aşağıdakıları göstərmək olar:
-ötrülən siqnalın tezliyi ötrücü kanalın effektiv buraxma
tezliyindən fərqlənməsi;
- bir ötrücü kanal ilə bir-neçə siqnalın eyni zamanda
ötürülməsi zəruriyyəti;
-aşağı tezlikli siqnalları radiokanal ilə ötürdükdə nəhəng ölçülü
antenalardan istifadə edilməsi zəruriyyəti;
- siqnalın ötürmə tezliyinin kanalın buraxma imkanı ilə
əlaqələndirilməsi;
- ötürülən siqnalın küylərə qarşı davamlığının artırılması;
- ötrülən siqnalın gücünün zəif olması və s.
Göstərilən səbəblər ötrülən siqnalın elə çevrilməsini
(tranformasiya) tələb edir ki, ötürmə sisteminin tələbləri
ödənməklə yanaşı, siqnal qəbul məntəqəsində tələb olunan
dəqiqliklə bərpa oluna bilsin.
Bu problemin həll yollarından biri ötürən tərəfdə modulyasiya
(modullaşdırma), qəbulda isə demodulyasiya əməliyyatlarının
yerinə yetirilməsindən ibarətdir.
Modulyator (modulyasiya aparan qurğu) ilə demodulyator birlikdə
modem adlanır.
İnformasiyanı məsəfayə ötürdükdə modullaşdırma (çevirmə)
əməliyyatından istifadə olunur. Bu prosesə belə bənzətmə vermək
olar.Yükü bir məntəqədən digərinə göndərdikdə o hər-hansı bir
nəqiliyyat vasitəsinə yüklənir. Qəbul məntəqəsində isə nəqiliyyat
vasitəsindən azad olunur (demodulyasiya).
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Bənzətmə ilə desək, modulyasiya-informasiyanın daşıyıcıya
həkk etdilməsi prosesidir.
Modulyasiyanın mahiyyəti aıağıdakından ibarətdir.
1. Əvvəlcə “aparıcı və ya daşıyıcı siqnal” (несущий
сигнал.ru ) adlanan siqnal formalaşdırılır. Bu yuxarıda deyilən
“nəqliyyat vasitəsə” olub – xAP(t) ilə işarə edək. Bu tip siqnallar
kimi yüksək tezlikli harmonik siqnal, düzbucaqlı impulslar
ardıcıllığı və s. ola bilər.
Şəkil 7.1-də bu siqnallar göstərilmidir.

Şəkil 7.1. Aparıcı siqnal növləri
2. “Modullaşdırıcı siqnal” və ya modullaşdırma aparan siqnal,
ilkin ötürülən siqnaldır - xM(t).
3. Modullaşdırılmış (yekun) siqnal – xMAP(t).
Nahəyyət modullaşdırmanın tərifini verək.
Tərif: xAP(t) “aparıcı siqnal”-ın hər-hansı bir parametrinin
(amplitud, tezlik, faza və s.) ötrülən xM(t) siqmalına mütənasib
olaraq zamana görə dəyişdirilməsi modulyasıya adlanır. Parametri
dəyişdirilmiş yekun xAP(t) siqnalı modullaşdırılmış siqnal adlanır.
Biz bu siqnalı xMAP(t) ilə işarə etmişik.
Başqa sözlə, modulyasiya –ilkin informasiyanın təsiri altında
daşıyıcının parametrlərinin dəyişdirilməsi yolu ilə yeni siqnalın
alınmasıdır.
Modulyasiya modulyator adlanan qurğularda yerinə yetirilir.
Modulyatorun şərti qrafik işarəsi şəkil 7.2-də göstərilmişdir.
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Şəkil 7.2. Modulyatorun şərti işarəsi
Modulyasiya zamanı modulyatorun girişinə aşağıdakı siqnallar
verilir:
-xAP(t)- modullaşdırılan (aparıcı) yüksək tezlikli qeyriinformativ siqnal;
-xM(t)-modullaşdıran informativ siqnal;
-xMAP(t)- modullaşdırılmış yüksək tezlikli informativ siqnal.
Modulyasiyadan istifadə edilməsi aşağıdakı imkanları verir:
 siqnalın parametrlərinin ötrücü xəttin parametrləri ilə
əlaqələndirilməsi;


siqnalların küylərə qarşı dayanıqlığının artırılması;



siqnalların ötrülmə məsafəsinin artırılması;



çoxkanallı ötrülmə sistemlərinin yaradılması (kanalların
tezliyə görə ayrılması).

Modulyasiyanın əsas effektivlik göstəricisi modulyasiya əmsalı
və ya modulyasiyanın dərinliyidir:

m

AM
.
AAP

AM, AAP -uyğun olaraq ötürülən xM və aparıcı xAP siqnalların
amplitudlarıdır.Adətən 0  m  1 intervalında dəyişir.
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7.2. Modulyasiyanın növləri
Modulyasiya əsasən fasiləsiz (analoq), impulslu və rəqəmli
(manipulyasiya) olur. Fasiləsiz modulyasiyada informasiya
daşıyıcısı kimi harmonik (məsələn, sinusoida) siqnaldan, impuls
modulyasiyasında isə düzbucaqlı impulslar ardıcıllığından istifadə
edilir.
Şəkil 7.3-də harmonik (sin(t)) a) və düzbucaqlı impulsr
ardıcıllığı b) göstərilmişdir.
Harmonik siqnal. x(t )  Ac sin(t   ) . Bu siqnal (həmçinin
cos(t)) üç parametr ilə tam xarakterizə olunur və modullaşdırılan
zaman 3 parametrdən biri (bəzi hallarda bir-neçəsi) dəyişdirilə
bilər: A  amplituda,   tezlik, 1/san,   faza, rad/san. Dövrü
T=2π/ω.

a)

b)
Şəkil 7.3
Düzbucaqlı impuls. Düzbucaqlı impuls beş parametr ilə
xarakterizə olunduğundan bu siqnalın 5 parametri dəyişdirilə
bilər: a) hündürlük (amplitud)  A; b) period  T; c) en  h;
d) dərinlik  ; e) faza   (şəkildə göstərilməmişdir).
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Modulyasiya prosesində aparıcı siqnalın yuxarıda sadalanan
informatik parametrləri dəyişdiyindən, modelyasiyanın adı da
dəyişən parametrə uyğun qəbul edilmişdir.
1. Analoq modulyasiyanın növləri:
 amplitud modulyasiyası (AM), aparıcı xAP siqnalının
amplitudu A dəyişir (digər parametrləri sabit qalır);
 tezlik modylyasiyası (TM), aparıcı xAP siqnalının rəqslər
tezliyi ω dəyişir;
 faza modulyasiyası (FM), aparıcı xAP siqnalının fazası φ
dəyişir;
 eyni zamanda amplitud və fazaya görə modulyasiya (AFM).
Şəkil 7.4,a-c-də uyğun olaraq AM, TM və FM tipli analoq
modulyasiyaları gəstərilmişdir.
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Şəkil 7.4. Analoq modulyasiyasının növləri
a) və AM-amplitud modulyasiyası; TM-tezlik modulyasiyası.
Şəkil 7.5-da yuxarıda baxılan bütün modulyasiya növləri
gəstərilmişdir.

Şəkil 7.5
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2. İmpuls modulyasiyası
 amplitud – impuls modulyasiyası (AİM), aparıcı xAP
siqnalının impulslarının tezliyi ω=2π/T dəyişir;
impulslarının amplitudu A dəyişir (digər parametrləri isə sabit
qalır);
 tezlik-impuls modulyasiyası (TİM), aparıcı xAP siqnalının
impulslarının tezliyi ω=2π/T dəyişir;
 en-impuls modulyasiyası (EİM), aparıcı xAP siqnalının
impulslarının eni h dəyişir;
 faza-impuls modulyasiyası (FİM), aparıcı xAP siqnalının
impulslarının fazası φ dəyişir;
Şəkil 7.6,a-c-də uyğun olaraq AİM, TİM və EİM tipli impuls
modulyasiyası gəstərilmişdir.

Şəkil 7.6. İmpuls modulyasiyasının növləri
Şəkildə, T1  T2  ...  T6  1  2  ...  6 .
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3. Rəqəm modulyasiyası (manipulyasiya)
Manipulyasiya (rəqəm mo ulyasiyası – diskret xəbərlərin
(сообщение) ötrülmə nəzəriyyəsində kod simvolları ardıcıllığının
siqnal elementləri ardıcıllığına çevrilməsi prosesinə deyilir
(modullaşdırıcı xM siqnalının diskret səviyyələrində modulyasiyanın xüsusi halı).
Rəqəm manipulyasının əsas növləri kimi aşağıdakıları
göstərmək olar:
 Amplitud manipulyasiyası (AMn);
 Tezlik manipulyasiyası (TMn);
 Faza manipulyasiyası (FMn);
 Kvadratur-amplitud manipulyasiyası (KAMn).
1. Amplitud manipulyasiyası (АМn; англ. amplitude shift
keying (ASK)) - Siqnalın aparıcı xAP rəqslərinin amplitudunun
sıçrayıçla dəyişməsinə uyğun gələn dəyişməsi. АМn-ə kvadratur
manipulyasiyasının (КАМн англ. quadrature amplitude shift
keying (QASK)) xüsusi halı kimi baxmaq olar.
Şəkil 7.7 - da rəqəm kodunun AMn manipulyasıyasına uyğun
gələn qrafikləri gəstərilmişdir.

Şəkil 7.7.
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2.Tezlik manipulyasiyası. Tezlik manipulyasiyası zamanı
(TМn, англ. Frequency Shift Keying (FSK)) informasiya
ardıcıllığının «0» və «1» qiymətlərinə amplitudun sabit
qiymətində sinusoidal xAP siqnalın müəyyən tezlikləri uyğun gəlir.
Tezlik manipulyasiyası küylərin əsasən siqnalın tezliyini deyil,
amplitudunu təhrif etdiyindən küylərə qarşı çox davamlıdır.
Lakin tezlik manipulyasiyası zamanı telefon kanalının tezlik
zolağının resurslarından qənəatla istifadə olunmur. Bu səbəbdən
bu manipulyasiya növü aşağı siqnal/küy nisbətinə malik olan
kanallarla əlaqə yaratmağa imkan verən aşağı tezlikli
protokollarda istifadə olunur.
Şəkil 7.8-də da rəqəm kodunun TMn manipulyasıyasına uyğun
gələn qrafikitəsviri gəstərilmişdir.

Şəkil 7.8
3.Faza manipulyasiyası (FМn, англ. phase-shift keying
(PSK)) — Faza manipulyasiyasının növlərindən biri də
informasiya xM xəbərindən asılı olaraq aparıcı xAP rəqslərinin
fazasının sıçrayışla dəyişməsidir.
Şəkil 7.9-da müvafiq siqnalların qrafikləri göstərilmişdir.
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Şəkil 7.9
4. Kvadratur amplitud manipulyasiya (КАМ, англ.
Quadrature amplitude modulation (QAM)) — aparıcı xAP siqnalın
eyni zamanda həm fazası, hən də amplitudu dəyişir. Bu siqnalın
bir vəziyyəti (qeyd edilmiş qiyməti) ilə ötrülən informasiyanın
miqdarını artırmağa imkan verir. İngilis ədəbiyyatında bu növ
manipulyasiya əksər hallarda QAM adlandırılır, QASK nadir
hallarda istifadə edilir.
7.3. Matlabda qəbui edilmiş işarələmələrlə rəqəm
modulyasiyasının növləri
Rəqəmli modulyasiya halında daşıyıcı analoq xAP siqnalı
rəqəm bit seli ilə modullaşdırılır. Rəqəm modulyasiyasının əsas üç
fudamental və bir hibrid növü mövcuddur:
1. ASK – Amplitude shift keying (Амплитудная двоичная
модуляция-AMn).
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2.

FSK – Frequency shift keying (Частотая двоичная
модуляция- TMn).

3.

PSK – Phase shift keying (Фазовая двоичная модуляцияFMn).

4.

ASK/PSK – (Amplitud- faz (hibrid)-QAM)

Şəkil 7.10
Hər-bir manipulyasıya növü zəif və güclü tərəfə malikdir:
 AMn- tezlik zolağının effektiv istifadə olunması baxımından
yaxşıdır, lakin küylər tərəfindən təhrif olunmağa
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meyillidir. Bundan başqa, sərf olunan güc baxımından da
kifayyət qədər effektiv deyil.
 TMn- əksinə, energetik effektlidir, küylərə qarşı
dayanıqlıdır, lakin tezlik zolağını effektiv istifadə etmir.
 FMn-hər iki aspekdə yaxşıdır.
 A/F- 1 və 3 üsullarının kombinasiyasından ibarət olub tezlik
zolağını daha yaxşı istifadə etməyə imkan verir.

Demodulyasiya (detektirləşdirmə)
Modullaşdırılmış xMAP(t) siqnalıdan bizə lazım olan informativ
(modullaşdıran) xM(t) siqnalının ayrılması prosesi-demodulyasiya
və ya detektirləmə adlanır. Bu əməliyyat qəbul məntəqəsində
həyata keçirilir.
AM –modulyasiyalı siqnalın demodulyasiyasının ən sadə
üsullardan biri aşağıdakından ibarştdir:
1.Modullaşdırılmış xMAP(t) siqnalının modulu alınıry=abs(xMAP(t)).
2.Alınmış birpolyarlı y(t)>0 rəqslər hamarlanır.
3. Hamarlanmış rəqslər aşağı tezlikli süzgəcə verilir.
Nəticədə aparayıcı rəqslərin qurşayanı olan alçaq tezlikli
informativ xM (t) siqnalı ayrılır.
7.4. Birtonallı amplitud modulyasiyası – AM
Bu sadə modulyasiya üsulunu konkret misalda araşdıraq. Fərz
edək ki, modullaşdıran siqnal
xM (t )  AM cos(t  Ф) daşıyıcı siqnal isə

x AP (t )  A cos(0t  0 )
, 0  modullaşdıran və daşıyıcı tezliklərdir.

(7.1)

AM modulyasiyasını realizasiyasında düzgün (birpolyarlı)
nəticə almaq üçün adətən ikipolyarlı olan (±) xM(t) siqnalı absis
oxu boyunca müsbət tərəfə sürüşdürülür:
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xMM (t )  A0  xM (t ).

(7.2)

Qeyd edək ki, birpolyarlı siqnalı texniki cəhətcə daha asan
realizasiya etmək mümkündür.
Məlum oduğu kimi, AM modulyasiyasında daşıyıcı siqnalın A
amplitudu modulyasiyaedici siqnala mütənasib dəyışir. Bu
səbəbdən (7.2) ifadəsini (7.1)-də A-nın yerinə yazsaq
modullaşdırılmış siqnalı alarıq:

xMAP (t )  ( A0  xM (t )) cos(0t  0 ) 

( A0  AM cos(t  Ф)) cos(0t  0 ).
Və ya

xMAP (t )  A0 (1  m cos(t  Ф)) cos(0t  0 ). (7.3)

Burada

m

AM
, 0  m 1
A0

yəni modullaşdıran və modullaşdırılan siqnallarının amplitudlar
nisbəti, modulyasiya əmsalı və ya modulyasiya dərinliyi adlanır.
m>1 halında ifral modulyasiya baş verir.
Praktikada modullaşdırıcı siqnalın Amin və Amax qiymətlərini
ölçə bilsək (məsələn, ocilloqrafın köməyi ilə) modulyasiyanın
dərinliyini aşağıdakı sadə ifadənın köməyi ilə hesablamaq olar:

m

Amax  Amin
, 0  m 1
Amax  Amin

7.5. Tezlik modulyasiyası-TM
Əvvəldə verilən anlayışa görə bu halda modulyasiyaedici xM (t)
siqnalından xətti
asılı olaraq modulyasiya olunan x AP(t)
siqnalının tezliyi dəyişir:

(t )  0  kxM (t ).
280

(7.4)

Sabit ω0 əlavə olunması tezliyi artırmaq məqsədini daşıyır.
Tam faza (7.4) ifadəsini inteqrallama yolu ilə tapılır:
t

 (t )  0t  k  xM (t )dt  0 .
0

φ0 –inteqralın başlanğıc şərtidir.
Beləliklə aparıcı siqnal x AP (t )  A cos(t ) olarsa TMmodulyasiya edilmiş siqnal:
t

xMAP (t )  A cos(t )  A cos(0t  k  xM (t )dt   0 .
0

Əvvəldə verilən anlayışa görə bu halda modulyasiyaedici xM
(t) siqnalına mütanasib olaraq
modulyasiya olunan x AP(t)
siqnalının tezliyi dəyişir.
7.6. Matlab/Simulink paketində modelləşdirmə
Sadə olduğu üçün AM modulyasiyasına baxaq.
Misal 7.1 Ötrülən informativ siqnal:

xM (t )  3 cos(2t )  sin(6t   / 4).

Birpolyarlı (eyni işarəli) informativ siqnal əldə etmək üçün
(7.2) –yə əsasən ona sabit A0 parametri əlavə edək:

xMM (t )  A0  xM (t ).

Fərz edək ki, A0=4.
Aparıcı və ya daşıyıcı siqnal:

xAP (t )  A(t ) cos(2f0t ),

f0  10Hz.

f0-aparayıcı rəqslərin tezliyidir. Amplitud modullasiyasında
A(t)=xMM (t).
Əvvəlcə Matlabda AM-modulyasiya məsələsini həll edək.
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Şəkil 7.11-də uyğun Matlab proqramı və modulyasiyanın
nəticələri gəstərilmişdir.

Şəkil 7.11
Göründüyü kimi, alınmış birpolyarlı xMM(t) signalı ilkin
ikipolyarlı informativ xM(t) siqnalından sabit A0=4 qədər fərqlənir
ki, bu fərqi də demodulyasiya (detektirləmə) zamanı asanlıqla
aradan qaldırmaq mümkündür.
Misal 7.2. İndi m-i nəzərə almaqla AM modulyasıya (birtonallı)
məsələsinə baxaq.
Fərz edək ki,
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xM (t )  AM cos(t  Ф),
xAP (t )  A(t ) cos(0t  0 ).
Bu halda (3) ifadəsinə əsasən modullaşdırılmış siqnal

xMAP (t )  A0 (1  m cos(t  Ф)) cos(0t  0 ).
Şəkil 7.12-də A =1, Ф=φ =0,   1, 0  10 və m=[0, 0.5, 1]
0

0

([0%,50%, 100%]) qiymətlərində birtonallı AM-in Matlab
proqramı və uyğun qrafikləri göstərilmişdir.
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Şəkil 7.12
Göründüyü kimi, m=0 halında modulyasiya aparılmamışdır.
Abuna sübut
xMAP=xAP=cos(10t) olmasıdır. m-in qiyməti artdıqca modulyasiya
olunmuş xMAP siqmalının amplitudu artır ki, bu da
m>1qiymətlərində ifrat modulyasiyaya səbəb ola bilər.
Demodulyasiya məsələsinə baxaq.
m=0.5 qiymətində əvvəlki misaldan istifadə edək. A0=1, m=0.5
olduğundan
ayrılması lazım olan informativ siqnal

xM (t )  AM cos(t  Ф)  0.5 cos(1t  0).

Şəkil 7.13-də uyğun Matlab proqramı və modulyasiyanın
nəticələri gəstərilmişdir. Proqramda aşağı tezlikli süzgəc kimi 5
tərtibli Battervort süzgəcindəm istifadə edilmişdir.
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Şəkil 7.13
Şəkildən göründüyi kimi, demodulyasiya olunmuş (ayrılmış)
xM(t) siqnalı müəyyən dərəcədə təhrifə məruz qalmışdır.
Sinxron detektirləmə üsulu daha daha dəqiq nəticə verir.
7.6.1. Simulink paketində modelləşdirmə
Əvvəldə Misal 7.1-də baxdığımız AM modulyasiya məsələsini
Simulink paketində modelləşdirək.
Burada Modulyasiya edici informativ (faydalı mılumat
daşıyan) siqnal

xM (t )  3 cos(2t )  sin(6t   / 4).

Sürüşdürülmüş siqnal
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xMM (t )  A0  xM (t ).
Daşıyıcı siqnal

xAP (t )  A(t ) cos(2f0t ),

f0  10Hz.

Şəkil 7.14-də müvafiq Simulink sxemi və modullaşdırılmış
xMAP(t) siqnalı gəstərilmişdir.
Xap

t
cos(2*pi *10 *u)
Clock

Fcn

Product
Scope

Xmm

Xm
3*cos(2*pi *u)-sin(6*pi *u)

Xmap
A0

Fcn1
4

To Workspace

Constant

t
Clock1

To Workspace1

a)

b)
Şəkil 7.14
Göründüyü kimi, nəticə Misal 7.1-də olduğu ilə eynidir. Lakin
burada zaman 0  t  2 intervalında dəyişir. Konfiqurasiyanın
parametrləri:Type-Fixed-step, size-0.001, Solver-ode 3.
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7.6.2. Bucaq modulyasiyası
Fərz edək ki, daşıylcı siqnal:

x AP (t )  A cos(0t  0 ). A  2, 0  5KHz.

(7.5)

Burada ω0- bucaq tezliyi, rad/san, φ0-başlangıc faza, rad.
(7.5) –ifadəsini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

x AP (t )  A cos( (t )).
Burada

 (t )  0  0

zamandan asılı olan bucaq, rad. olub tam faza adlanır.
Daşıyıcı siqnalın amplitudu A kimi bucağı

 (t ) də

modullaıdırıla bilər. Belə
modulyasiya növü “bucaq
modulyasıyası” adlanır.
Bucaq modulyasiyası iki yol ilə həyata keçirilir:
1. FM-modulyasiyası. Bu halda φ0(t) fazası modelləşdirici
xM(t) siqnalına mütanasib olaraq dəyişir.
2. TM- modulyasiyası. Bu halda ω0(t) tezliyi modelləşdirici
xM(t) siqnalına mütanasib olaraq dəyişir.
7.6.2.1. FM-modulyasiya
Məlum olduğu kimi, FM-modulyasiyasında modullaşdırıcı
xM(t) siqnalından asılı olaraq xAP(t) siqnalının fazası φ0 dəyişir.
FM və TM-modulyasiyaları biri-biri ilə sıx əlaqədardır.
Həqiqətən, faza dəyişdirildəkdə o tezliyə və əksinə təsir baş
verir. Bu faktı nümayyiş etdirmək üçün fərz edək ki, faza
0  xM (t )  Asin(t ), A  10,   2KHz qanunu üzrə
dəyişir.
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Şəkil 7.15-də müvafiq Simulink sxemi və modullaşdırılmış
xMAP(t) siqnalı gəstərilmişdir.
t

u1

Xmap
2*cos(5*u(1)+u(2))

Clock
Xm

Fcn1
u2

Scope

10 *sin(2*u(1))
Xmap

Fcn2

To Workspace
t
Clock1

To Workspace1

a)

b)
Şəkil 7.15
Şəkildən göründüyi kimi, modulyasiya olunmuş xMAP(t)
siqnalının həm tezliyi həm də fazası dəyişir.
İndi modulyasiyaedici xM siqnalı kimi rəqəm koduna uyğun
olan düzbucaqlı impulslar ardıcıllığına baxacağıq.Bu halda faza
sabit (0 və ya 1) olduğundan tezlik dəyımir və modullaşdırılmış
siqnalın fazasının dəyişməsi aşkar görünür.
Daşıyıcı və ya aparıcı siqnal

xAP (t )  A cos(0t  0 ), A  2, 0  10Hz.
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Şəkil 7.16-da müvafiq Simulink sxemi və modullaşdırılmış
xMAP(t) siqnalı gəstərilmişdir.
t
Clock
4
Pulse
Generator

u1

Xmap
2*cos(5*u(1)+u(2))

u2
Xm

Fcn1

Gain

Scope
Xmap
To Workspace
t
Clock1

To Workspace1

a)

b)
Şəkil 7.16
Şəkildən göründüyü kimi , impulsların sıçrayış nöqtələrində
modullaşdırılmış xMAP(t) siqnalının faza dəyişmələri baş verir. Bu
rəqslərin səlis tezliyinin pozulması ilə müşahidə olunur.
7.6.2.2. TM-modulyasiya
Məlum olduğu kimi, TM-modulyasiyasında modullaşdırıcı
xM(t) siqnalından asılı olaraq xAP(t) siqnalının teziiyi ω0 dəyişir.
Tezlik modulyasıyasında
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  0  kxM (t ).
Sabit ω0 –ın əlavə olunması aparıcı rəqsləri yüksəktezliyi etmək
üçündür.
Başlanğıc faza dəyişən (məsələn, xM(t) asılı ) olduqda bucaq
(tam faza)  (t ) ani tezliyin inteqrallanması nətıcəsində təyin
olunur:
t

 (t )  0t  k  xM (t )dt  0 .
0

Misalda 0  20, k  10, xM  cos(2t ), x AP  2 cos( (t )).
Şəkil 7.17-də müvafiq Simulink sxemi və modullaşdırılmış
xMAP(t) siqnalı gəstərilmişdir.
u1

t

u2

Clock
Xm
10 *cos(2*u(1))
Fcn2

Xap
2*cos(20 *u(1)+u(2))
Fcn

1
s
Integrator

Scope

Xin

Xmap
To Workspace
t
Clock1

a)

b)
Şəkil 7.17
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To Workspace1

7.7. Simulinkdə DSB AM blokundan istifadə etməklə
Amplitud modulyasiyası
Bütün
modulyatorlar
(modullaşdırıcı
qurğu)
və
demodulyatorlar Simulink kitabxanasının “Communicatioms
Blockset” bölməsində yerləşir.
Burada DSB AM Modulator Passband blokunun köməyi ilə
amplitud modulyasiyası yerinə yetirilmişdir.
Şəkil 7.18-də müvafiq Simulink sxemi, modullaşdırıcı faydalı
siqnal xM=sin(ωt), modullaşdırılmış xMAP və demodullasiya
edilmiş xDM siqnalları gəstərilmişdir.
Xmap

Xm
DSB AM
Sine Wave

Scope

DSB AM
Modulator
Passband

Xdm
DSB AM
DSB AM
Demodulator
Passband

Scope 1

a)
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Scope 2

b)
Şəkil 7.18
Göründüyü kimi, demodulyasiya (yəni modelləşdirici faydalı
xM siqnalının bərpası) kifayyət qədər dəqiq alınmışdır.
Sistemin parametrlər:
Modulyasiyaedici (faydalı) xM=A sin (ωt). A=1, ω=1.
Sine Wave (sinius generatoru) –Sample time (diskretləşdirmə
addımı, san)-0.03;
Modulyator - Carrier frequency(daşıyıcı (несущий)
tezlik,Hz)=30.
Daşıyıcı siqnal kimi xAP=A(t)cos(ωt) istifadə edilir.
Demodulyator - Carrier frequency(Hz)=30; Cotoff
frequency (kəsmə tezliyi,Hz)=2;
Demodulyatorda
Battervortun 4-cü tərtib aşağı tezlikli
süzgəcindən istifadə olunmuşdur.
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